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 تكسِٜ يًهتاب :

كٛز اـُػ١ تعس تهًٓٛدٝا ا٫تكاٍ اييت ؾٗست تطٛضات َتػاضع١ اثٓا٤ ايع     
املان١ٝ عا٬َ سٜٝٛا ٚسازلا يف انؿا٤ تػٝرلات دٖٛط١ٜ ع٢ً ايع١ًُٝ ا٫تكاي١ٝ 
باجملٌُ، نُا اغُٗت ايتهٓٛيٛدٝا اؾسٜس٠ اييت البت ٚغا٥ٌ ا٫ع٬ّ اؾسٜس اسس٣ 
ايٓب٤ٛات اييت ططسٗا َاضؾاٍ َانًٖٛإ يف ْٗا١ٜ ايػتٝٓٝات َٔ ايكطٕ املانٞ عٓسَا 

١ْٝ ٚتأنٝسات٘ ع٢ً ست١ُٝ ايتهٓٛيٛد١ٝ اييت زخًت نٌ اجملتُعات ؼسخ عٔ ايكط١ٜ ايهٛ
ٚغرلت َٔ َؿاِٖٝ ايطقاب١ ايتكًٝس١ٜ ٚانؿت ايهجرل ع٢ً َؿّٗٛ اؿطٜات ايعا١َ 

 ٚاؿطٜات ايكشؿ١ٝ .

ٜٚٓعط ايباسجٕٛ اىل دس٣ٚ ٚق١ُٝ ا٫ع٬ّ اؾسٜس سػب املعٝاض ايصٟ ٜٓطًكٕٛ     
يك١ُٝ ايتك١ٝٓ ع٢ً ا٫تكاي١ٝ بُٝٓا ٜطدح اخطٕٚ َٓ٘ يف ايتكِٝٝ ، اش ٜكسّ ايبعض ا

ايك١ُٝ املعطؾ١ٝ ع٢ً ايػٝاغ١ٝ ٖٚهصا تتعسز ايط٣٩ ع٢ً ٚؾل املعطٝات املٛنٛع١ٝ اييت 
ناْت ٚغا٥ٌ ا٫ع٬ّ اؾسٜس اسس٣ عٛاٌَ ػًٝٗا خ٬ٍ ايػٓٛات ايعؿط املان١ٝ، يهٔ 

اييت ؾٗستٗا ب١ٝٓ ايع١ًُٝ  ا٫ؾاض٠ ايعا١َ يف اجملٌُ ظًت تسٚض سٍٛ ايتػٝرلات اشلٝه١ًٝ
ا٫تكاي١ٝ َٚٝهاْعَات ايعٌُ ا٫ع٬َٞ زاخٌ امل٪غػات ٚايٛغا٥ٌ ٚاخرلا ايع٬ق١ 
اؾسٜس٠ بني ٚغا٥ٌ ا٫تكاٍ ٚاؾُٗٛض ٚاييت زخًت يف ع٬قات دسٜس٠ غرلت َٔ 
ؾهٌ سا٫ت ا٫غتدساّ ٚا٫عتُاز ٚا٫ؾباعات ٚايجك١ مبا ٜكسّ َٔ َهاَني ٚاؾهاض 

 ع٬ّ ٚا٫تكاٍ  .يف ٚغا٥ٌ ا٫

ٚاؾطظت ايٓكاؾات ا٫نازمي١ٝ بؿإٔ ايتأقٌٝ يًُؿاِٖٝ املطتبط١ باٱع٬ّ اؾسٜس      
اْكػاَا عُٛزٜا ٚاؾكٝا بني ايباسجني ٚقٌ سس ايتدٓسم بني َا ٜٛقـ عطؽ ا٫ع٬ّ 
ايتكًٝسٟ ايصٟ ٜطؾض بؿهٌ قاطع نِ ايٛغا٥ٌ اؾسٜس٠ اىل تٛقٝـ " ٚغا٥ٌ 

ٜٚتشسثٕٛ عٔ ٫ مجاٖرلٜتٗا، ٚبني َطٜسٟ ايٛغا٥ٌ اؾسٜس٠ ايصٜٔ  ا٫ع٬ّ " باجملٌُ ،
ٜتشسثٕٛ عٔ ؾها٥ٌ َٚٝعات ٚابعاز اناؾ١ٝ ؾٗسٖا َٝسإ ايعٌُ ا٫ع٬َٞ بؿعٌ 
ا٫ع٬ّ اؾسٜس، ٚبُٝٓا ظٌ ايتكًٝسٜٕٛ ٜطنعٕٚ ع٢ً اـًؿ١ٝ امل٪غػ١ٝ يًٓؿاط 
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با٫تكاٍ بٛقؿٗا َعاٜرل  ا٫تكايٞ ٚعٓكط ا٫تاس١ ٚفٗٛي١ اؾُٗٛض بايٓػب١ يًكا٥ِ
ي٬عذلاف ظُاٖرل١ٜ اٟ ْؿاط اٚ ٚغ١ًٝ اع١َٝ٬ بسأت املعاٜرل تطتس عًِٝٗ عهِ 
تطادع ايهجرل َٔ املعاٜرل تًو عٔ عٌُ ٚغا٥ٌ ا٫ع٬ّ ايتكًٝس١ٜ اييت بسأت تتػطب 
َٓٗا ايػ١ُ اؾُاٖرل١ٜ بػبب ٖذط اؾُٗٛض شلا اٚ تطادع مجاٖرلٜتٗا اىل َعس٫ت 

غ٬م بعهٗا ٚعٛاٌَ اخط٣ دعًت َٔ قٛاعس املُاْع١ غببا اخط٣ تػببت بإ
يًُطادع١ ٚاعاز٠ تكِٝٝ ْؿاط ايٛغا٥ٌ ٚاعاز٠ ايتٛقٝـ ٚايتكٓٝـ، نُا إ ٚغا٥ٌ 
ا٫ع٬ّ اؾسٜس قسَت عدل زلات عس٠ َٚٓٗا ايتؿاع١ًٝ زي٬ٝ اخط ع٢ً إ َهْٛات 

ٌ اؾسٜس٠ ايكازض٠ ع٢ً ؼكل ايع١ًُٝ ا٫تكاي١ٝ اؾُاٖرل١ٜ ٫ تتشكل ا٫ بٛدٛز ايٛغا٥
ايُٓٛشز ا٫تكايٞ ايسا٥طٟ ٚايتؿاعًٞ ٚؼكل ا٫ثط ؾه٬ عٔ ايتدؿٝـ َٔ اثاض 

 َعٛقات ا٫تكاٍ ايتكًٝس١ٜ عدل ايٛغا٥ٌ ايطق١ُٝ اؾسٜس٠ . 

ٚٚغا٥ٌ َتذسز٠(  –اعتُاز١ٜ َتكاعس٠  –ٜٚأتٞ ايهتاب ) ا٫ع٬ّ اؾسٜس      
ٚايذلابط مبا ٜػُح يتشكٝل ايؿِٗ املطًٛب  بٛقؿ٘ َكاضب١ ع١ًُٝ اتػُت بايعُل

يتؿػرل ع٬ق١ ايتأثرل ايتبازي١ٝ بني ٚغا٥ٌ ا٫ع٬ّ اؾسٜس ٚاؾُٗٛض ايعطاقٞ يف ن٤ٛ 
َتػرلات ا٫عتُاز١ٜ ٚايطأٟ ايعاّ يف ظٌ ا٫ظَات، ٖٚٞ َكاضبات زلشت بتبين 

اؾسٜس ؾطٚض يٓعطٜات اتكاي١ٝ اغاغ١ٝ تعٗط ايٝات ا٫عتُاز ع٢ً ٚغا٥ٌ ا٫ع٬ّ 
َٔ قبٌ اؾُٗٛض اثٓا٤ ا٫ظَات مبا ٜكٛز اىل تؿهٌٝ ايطأٟ ايعاّ ٚتٛدٝٗ٘ يف ظٌ 
ايتأثرلات املعطؾ١ٝ اييت اؾاضت شلا ْعطٜات ا٫عتُاز ٚتطتٝب ا٫يٜٛات، نُا إ 
خكٛق١ٝ فتُع ايسضاغ١ املتُجٌ باؾُٗٛض ايٓٛعٞ يف َس١ٜٓ نطب٤٬ املكسغ١ أغِٗ 

بني اؾُٗٛض ٚٚغا٥ٌ ا٫ع٬ّ اؾسٜس با٫غتٓاز اىل َعاٜرل باختباض ايع٬قات ايتبازي١ٝ 
زميػطاؾ١ٝ َٚعطؾ١ٝ ٚاتكاي١ٝ زلشت بايٛقٍٛ اىل ْتا٥ر ٚاغتٓباطات دسٜس٠ انتػبت 
اُٖٝتٗا َٔ سساث١ ٚدس٠ اجملتُع ٚايب١٦ٝ ا٫تكاي١ٝ املسضٚغ١ بٛقؿٗا ب٪ض٠ اتكاي١ٝ تتػِ 

 ٠ .بهجاؾ١ ا٫غتدساّ ٚا٫عتُاز ع٢ً ايٛغا٥ٌ اؾسٜس

ٜٚتهُٔ ايهتاب انا٤ات عُٝك١ عٔ ظاٖط٠ اتكاي١ٝ َػتشسث١ ٚا٫غتٓاز اىل      
تهٓٝهات عج١ٝ ضق١ٓٝ َٚتك١ٓ يًهؿـ عٔ ايػًٛى ا٫تكايٞ يًذُٗٛض اثٓا٤ ا٫ظَات 
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ٚمبا ٜػاٜط اعتباضات ْعطٜيت ا٫عتُاز ٚقٓاع١ ا٫دٓس٠، ٖٚٛ َا هعٌ َٔ ايهتاب 
ٝٗا َٔ قبٌ ايباسجني ٚاملٗتُني بايعاٖط٠ اناؾ١ ع١ًُٝ ١َُٗ دسٜط٠ بايطدٛع اي

ا٫تكاي١ٝ املبشٛث١ بؿهٌ خام اٚ باؿاي١ ا٫ع١َٝ٬ ٚايجكاؾ١ٝ املتُج١ً باٱع٬ّ اؾسٜس 
 ٚأبعازٙ بؿهٌ عاّ .

 

 

 ز. ٚغاّ ؾانٌ ضانٞ .أ
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 املكس١َ

اٱع٬ّ اؾسٜس،  تبآٜت آضا٤ اـدلا٤ املعٓٝني يف ايبشح ٚايتككٞ بؿإٔ تأقٌٝ      
ٚؼسٜسٙ نُؿّٛ ٚانح، ؾُِٓٗ َٔ ٜعسٙ تطٛض طبٝعٞ أقاب ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ٚأسسخ 
ؾٝٗا تػرلات يصا ؾٗٛ َٔ ٚد١ٗ ْعطِٖ اغتُطاض طبٝعٞ يٛغا٥ٌ اٱع٬ّ، نُا أقاب 
دٛاْب اؿٝا٠ ا٭خط٣، يف سني ٜعسٙ آخطٕٚ بأْ٘ ٚغ١ًٝ دسٜس٠ أختًؿت عٔ ٚغا٥ٌ 

يٝؼ تطٛض طبٝعٞ يٛغا٥ٌ اٱع٬ّ ايتكًٝسٟ بٌ أْٗا ٚغ١ًٝ  اٱع٬ّ ا٭خط٣ متاَا ٖٚٛ
أع١َٝ٬ دسٜس٠ بهٌ َاتع١ٓٝ ايٛغ١ًٝ، ٚآخطٕٚ ٜكٓؿْٛ٘ عٔ ططٜل ايتهٓٛيٛدٝا اؿسٜج١ 
اييت أقابت َٓاسٞ اؿٝا٠ ناؾ١ ٚسني ٜعطٚؾ٘ ٜهعٕٛ ايتًؿعٜٕٛ ٚايطازٜٛ يف طًٝع١ 

تكٓؿِٝٗ ؾأُٜٓا تٛاؾطت ايتؿاع١ًٝ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ اؾسٜس َٓطًكني َٔ زل١ ايتؿاع١ًٝ يف 
 ميهٔ إٔ ْطًل تػ١ُٝ اٱع٬ّ اؾسٜس.

إش ميهٔ شلصٙ ايدلاَر ايتؿاع١ًٝ يف ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ايتكًٝسٟ اييت تٛؾط ؾها٤ َؿتٛسا 
تؿاعًٝا َٔ اؾُٗٛض إٔ تهٕٛ إع٬ّ دسٜس ٚميهٔ إٔ تهٕٛ تك١ٝٓ ايطق١ُٓ إع٬َا دسٜسًا 

اٱع٬ّ اؾسٜس، ٚع٢ً ٚؾل ٖصا قسَت ض٣٩ َتعسز٠  ؾأُٜٓا تٛاؾطت ٖصٙ ايتك١ٝٓ ٜهٕٛ
َٔ خدلا٤ غطبٝني ٚعطب ٚعطاقٝني بؿإٔ تعطٜـ ٚتأقٌٝ ٚؼسٜس اٱع٬ّ اؾسٜس، 

( Manovich Levَٚٔ بني ٖصٙ ايط٣٩ ٜتؿل ايباسح َع ض١ٜ٩ يٝـ َاْٛؾٝتـ )
 ايصٟ ٜكسّ تعطٜؿًا زقٝكا يٲع٬ّ اؾسٜس سني ٜعطؾ٘ بأْ٘: نٌ َا ٜعطض عٔ ططٜل
اؿاغٛب ٜٚٛظع بٛاغط١ ايؿبه١ ايعٓهبٛت١ٝ، ٫ٚ ٜعس ا٫ْتاز بٛاغط١ اؿاغٛب 
إع٬ًَا دسٜسًا َا مل ٜكاسب٘ ايعطض ٚايتٛظٜع، ٫ْ٘ ٜ٪نس إٔ ايكشـ املطبٛع١ باتت 
تٓتر بٛاغط١ اؿاغٛب يهٓٗا تكطأ ٚتٛظع بعٝسا عٔ ايؿها٤ ا٫ؾذلانٞ، ٜٚٓػشب ٖصا 

اغٛب يهٓٗا تطبع ؾُٝا بعس بكٛض٠ ٚضق١ٝ، يهٓ٘ ا٭َط ع٢ً ايكٛض اييت تٓتر ع٢ً اؿ
 ٜعس ايكٛض املهػٛط١ اييت تٓتر ٚتٛظع ٚتعطض ع٢ً ؾاؾ١ اؿاغٛب إع٬َا دسٜسًا.

ايباسح ٜهٝـ إىل تعطٜـ َاْٝؿتـ ايعًُٝات اييت ػطٟ ع٢ً ؾاؾ١ املٛباٌٜ َٔ 
ايكٛض  اْتاز ٜكاسب٘ تٛظٜع ٚعطض، ٫ٚبس َٔ ا٭ؾاض٠ إىل إٔ َاْٝؿٝتـ مل ٜتططم عٔ

اييت ٜتِ عطنٗا عدل املٛباٌٜ أٚ تًو اييت تٸٛظع عٔ ططٜك٘ اٜها، ؾه٬ً عٔ أْ٘ مل ٜؿط 
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إىل ع١ًُٝ اٱْتاز اييت ؼكٌ ع٢ً أدٗع٠ ايكطا٠٤ اٱيهذل١ْٝٚ، ٜٚعٛز شيو نُا ٜط٣ 
 ايباسح إىل إٔ ٖصٙ ايتك١ٝٓ دا٤ت ٫سك١ يتكسِٜ َسخً٘ بؿإٔ اٱع٬ّ اؾسٜس.    

ِ قس أنش٢ اٱع٬ّ اؾسٜس َ٪ثطًا يف َػاض ايعاٖطات ٚيف ن٤ٛ ٖصا ايؿٗ
ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ، ٚع٢ً املػتٜٛات ناؾ١ غٛا٤ ناْت َ٪غػات أّ 
ٌٸ  أؾطازًا، ٫ غٸُٝا ٚمٔ ْسضؽ ع١ًُٝ تؿهٌٝ ايطأٟ ايعاّ احملًٞ إظا٤ ا٭ظَات، يف ظ

اع ٚغا٥ٌ اخط٣ أنجط تك١ٝٓ تٓاَٞ زٚض ٖصا املؿّٗٛ يف ايتأثرل ٚايتأثط، ٜطاؾك٘ اخذل
ٚإتاس١ يًذُٗٛض، ؾه٬ً عٔ اناؾ١ خكا٥ل دسٜس٠ ملا ٖٛ َٛدٛز، َٚع نتاب١ ٖصٙ 
املكس١َ قطضت ازاض٠ ايؿٝؼ بٛى اناؾ١ خاق١ٝ دسٜس٠ ٖٚٞ إتاس١ ا٫َها١ْٝ ٭نجط َٔ 
مخػني ؾدكًا بايتشسخ يف إٓ ٚاسس بػٸض ايٓعط عٔ املػاؾات اييت تؿكًِٗ عٔ 

سٜح عٔ إتاس١ ٖصٙ اـس١َ يتهٕٛ َط١ٝ٥ يًُتشسثني َع بعهِٗ، بعهِٗ، ٚهطٟ اؿ
 ٚضمبا ْػُع يف َكبٌ ا٫ٜاّ اناؾ١ خكا٥ل أخط٣.

ٚيف خهِ ٖصٙ ايٓك٬ت ايتهًٓٛد١ٝ اشلا١ً٥ ٚاملتػاضع١ ميهٓٓا إٔ ْؿِٗ سكٝك١      
ٕٸ  باتت َٔ املػٸًُات يف ّظٌ ٖصٙ املطس١ً امل١ُٗ َٔ َطاسٌ ايتطٛض اٱْػاْٞ، ٖٚٞ أ

ػاس١ اٱع٬ّ اؾسٜس اتػعت إىل اؿس ايصٟ مبٛدب٘ بات ؾها٤ٶ اؾذلانًٝا ػطٟ يف ّظً٘ َ
اؿٛاضات ٚايٓكاؾات املتعًك١ باملٛنٛعات اييت تِٗ اؾُٗٛض َٚٓٗا ا٭ظَات اييت ؼتٌ 

 سٝعًا نبرلًا َٔ اٖتُاَات اؾُٗٛض. 

ضاغ١ َٛنٛع١ يصا ؾإٕ ؼسٜس ايع٬ق١ بني اٱع٬ّ اؾسٜس ٚاؾُٗٛض يف ن٤ٛ ز   
َع١ٓٝ أٚ قه١ٝ قسز٠ تؿػٌ باشلِ، يٝؼ با٭َط اشلٝٸٔ، ٚتأخص سذًُا َعًٝٓا َٔ ايتشسٟ، 
ٚؼٌُ يف طٝاتٗا ايهجرل َٔ ايٓتا٥ر غرل املعطٚؾ١ اييت ٫ ميهٔ ايتٓب٪ بٗا َٔ زٕٚ زضاغ١ 

 اؾُٗٛض بسق١ ٚؼسٜس أٚيٜٛات٘ َع تعاٜس اعتُازٜت٘.

 



 

 الفصل األول

 ٌاإلطار املههج
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 أٚاًل : َؿه١ً ايبشح  

تػتٓس َؿه١ً ٖصا ايبشح إىل عسّ ايٛنٛح ٚايػُٛض ايصٟ ٜهتٓـ ايسٚض      
ايصٟ تهطًع ب٘ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ اؾسٜس بؿإٔ تؿهٌٝ ا٫ضا٤ ٚاملٛاقـ ٚايتكٛميات إظا٤ 

 عٔ ا٭ظَات ع٢ً َػت٣ٛ أعها٤ ايٓكابات امل١ٝٓٗ يف قاؾع١ نطب٤٬ املكسغ١، ؾه٬ً
عسّ ايٛنٛح  يسٚض اؿٛاضات ٚايٓكاؾات اييت ؼكٌ ع٢ً َٓكت٘ يف تؿهٌٝ ايطأٟ 
ايعاّ يف َا ٜتكٌ بٗصٙ بآضا٤ اعها٤ ايٓكابات بؿإٔ َٛنٛع١ ايبشح اؿايٞ، ٚاملككٛز 
بعسّ ايٛنٛح ٖٛ َا ٜطتبط بػٝاب املكٝاؽ اؿكٝكٞ يًسٚض ايصٟ تكّٛ ب٘ ٚغا٥ٌ 

٢ً َػت٣ٛ ؾست٘ ٚؾاعًٝت٘، ٚسسٚز ع٬قت٘ بايتأثط اٱع٬ّ اؾسٜس يف شيو اـكٛم ع
ٚايتأثرل بايعٛاٌَ شات ايك١ً بايسٚض املٓؿٛز، نُا إٔ املؿه١ً يف ٚدٗٗا ايجاْٞ تطتبط 
بايهباب١ٝ املتعًك١ بطبٝع١ ايع٬ق١ بني اٱع٬ّ اؾسٜس ٚأْٛاع٘ املتعسز٠ َٔ د١ٗ بٛقؿ٘ 

بٛقؿ٘ َتػرلًا تابعًا ٖٚٞ ض١ٜ٩ قازت َتٸػرلًا َػتك٬ً ٚبني ايطأٟ ايعاّ بؿإٔ ا٭ظَات 
ايباسح إىل ٚيٛز ٖصا املٝسإ يؿو ايػُٛض عٔ طبٝع١ ايع٬ق١ بني َتػرلات ايبشح 

 َٚػاضاتٗا، أٚ اػاٖاتٗا املػتكب١ًٝ".
 ٜٚٛدع ايباسح َؿه١ً ايبشح بايتػا٩ٍ ايط٥ٝؼ اٯتٞ :     

اؾسٜس يف تؿهٌٝ َا سسٚز اعتُاز أعها٤ ايٓكابات امل١ٝٓٗ ع٢ً ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ 
 ايطاٟ ايعاّ إظا٤ ا٭ظَات يف ايعطام؟

   -ٚتتؿطع َٓ٘ اغ١ً٦ ؾطع١ٝ ٖٞ:
َا سسٚز اغتدساّ أعها٤ ايٓكابات ايٓكابات امل١ٝٓٗ يٛغا٥ٌ اٱع٬ّ اؾسٜس  -1

 يًشكٍٛ ع٢ً املعًَٛات بؿإٔ ا٭ظَات يف ايعطام ؟
٥ٌ اٱع٬ّ ايتكًٝس١ٜ َا َس٣ اغتدساّ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ اؾسٜس يف ايتٸعطض يٛغا  -2

 يف ايتعٚز بأخط اٱخباض مبا ٜتكٌ با٭ظَات ؟

َا ْٛع ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ اؾسٜس اييت وطم املبشٛثٕٛ ع٢ً اغتدساَٗا ملعطؾ١  -3
 آخط َػتذسات ا٭ظَات يف ايعطام ؟
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َا ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ اؾسٜس اييت ٜعتُس عًٝٗا املبشٛثٕٛ انجط َٔ غرلٖا، ٚاييت   -4
 ٌٝ ايطأٟ ايعاّ بؿإٔ ا٭ظَات ؟تٴػِٗ يف تؿه

َا سذِ اغتدساّ اٱع٬ّ اؾسٜس املتكٌ با٭ظَات يف قاؾع١ نطب٤٬ املكسغ١   -5
 يف ايعا١ً٥ ايٛاسس٠؟ 

َاْٛع ا٭ظَات اييت وطم املبشٛثٕٛ اؿكٍٛ ع٢ً ا٭خباض بؿأْٗا دطا٤   -7
 اغتدساّ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ اؾسٜس ؟

 ثاًْٝا: فطٚض ايبشح

 عتُاز ع٢ً اإلعالّ اجلسٜس بؿإٔ األظَات.أ : فطٚض اال

: ٜعزاز ا٫عتُاز ع٢ً اٱع٬ّ اؾسٜس نًُا اؾتست ا٭ظَات ايفطض األٍٚ -1
 ٚتؿاقِ تأثرلٖا يف اؾُٗٛض. 

: تعزاز اٱثاض٠ املعطؾ١ٝ يٲع٬ّ اؾسٜس بؿإٔ ا٭ظَات ّنًُا ايفطض ايجاْٞ -2
 .نإ َػت٣ٛ ا٫عتُاز ْٚٛع٘ عايٝني

از ا٫عتُاز ع٢ً اٱع٬ّ اؾسٜس ّنًُا أغِٗ يف إؾاع١ ا٭َٔ ٜعزايفطض ايجايح:   -3
 ايٓؿػٞٚا٫غتكطاض 

ٜ٪ثط اعتُاز ا٭ؾطاز ع٢ً احملت٣ٛ ايصٟ وكًٕٛ عًٝ٘ دطا٤  ايفطض ايطابع:  -4
 اغتدساَِٗ اٱع٬ّ اؾسٜس  يف غًٛنِٗ أثٓا٤ ا٭ظَات.

سٜس ٚبني : ٖٓاى ع٬ق١ اضتباط١ٝ بني ا٫عتُاز ع٢ً اٱع٬ّ اؾايفطض اخلاَؼ -5
املتػرلات ايسميػطاؾ١ٝ )اؾٓؼ، امل١ٓٗ، َػت٣ٛ ايسخٌ، ايػهٔ، ايتشكٌٝ ايعًُٞ، 

 اؿاي١ ايعٚد١ٝ، ْٛع ايٓكاب١ ( بؿإٔ ا٭ظَات يف قاؾع١ نطب٤٬ املكسغ١.

 

 ب : فطٚض تطتٝب األٚيٜٛات.

٣ ت٬قٞ ا٭ظَات املجاض٠ يف اٱع٬ّ اؾسٜس اٖتُاًَا ٚقب٫ًٛ يسايفطض األٍٚ:  -1
 أؾطاز اجملتُع ٜؿٛم َا ٜٴعطٸض يف ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ا٭خط٣. 
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ٜتُتع اٱع٬ّ اؾسٜس مبكسض٠ نبرل٠ يف تٛدٝ٘ اْتباٙ اؾُٗٛض مٛ  ايفطم ايجاْٞ: -2
 ا٭ظَات اييت ؼسخ يف ايبًس.

تٛدس ع٬ق١ اضتباط١ٝ شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بني تأثرل ا٫عتُاز ايفطض ايجايح:  -3
يف تطتٝب ا٭ٚيٜٛات ٚبني املتػرلات )اؾٓؼ، امل١ٓٗ، َػت٣ٛ  ع٢ً اٱع٬ّ اؾسٜس

ايسخٌ، ايػهٔ، ايتشكٌٝ ايعًُٞ، اؿاي١ ايعٚد١ٝ، ْٛع ايٓكاب١ ( إظا٤ ا٭ظَات يف 
 ايبًس.

 ثايجًا:أ١ُٖٝ ايبشح.

ٜػتسعٞ تٓاٍٚ املؿه٬ت ايع١ًُٝ َٓص ايبس٤ ايتعطٜـ با٭١ُٖٝ اييت تتػِ بٗا،     
١ أُٖٝتٗا َٔ عٓاقط عس٠ ٜطتبط بعهٗا باجملتُع ايصٟ ٚتهتػب ايبشٛخ ايعًُٝ

ٜٴؿذلض إٔ تٴػِٗ ايبشٛخ يف سٸٌ َؿه٬ت٘، ؾه٬ً عٸُا ٜٴُهٔ إٔ متجً٘ َٔ إناؾ١ 
١َُٗ إىل املعطؾ١ يف َٝسإ ايعًِ ٚاجملا٫ت ايتدكك١ٝ املتعسز٠، ٚتأتٞ أ١ُٖٝ ايتٸككٞ 

ايطأٟ ايعاّ إظا٤ ا٭ظَات عٔ ا٫عتُاز ع٢ً ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ اؾسٜس ٚزٚضٙ يف تؿهٌٝ 
يف ايعطام َٔ ْسض٠ َجٌ ٖصٙ ايسضاغات اييت تبشح يف ايع٬ق١ بني اؾُٗٛض ٚاٱع٬ّ 
اؾسٜس عدل اغتط٬ع ضأِٜٗ إظا٤ ٖصٙ املٛنٛع١ ؼسٜسًا، ٚميهٔ ٚإٔ ت٪زٟ إىل قبٍٛ 

 َؿاِٖٝ دسٜس٠ تتكٌ بٗصا اؿكٌ املعطيف ٚتطغٝدٗا.
 أتٞ:ٚتتذ٢ً أ١ُٖٝ ٖصٙ ايسضاغ١ فُٝا ٜ

تأتٞ ا٭١ُٖٝ ا٫نازمي١ٝ شلصٙ ايسضاغ١ َٔ أْٗا غتهٕٛ إناؾ١ ع١ًُٝ، يًُهتب١  -1
 اٱع١َٝ٬ ٚايباسجني ٚيًُ٪غػات املٗت١ُ بٗصا ايؿإٔ. 

متجٌ ْكط١ اْط٬م يف ايسضاغات املتك١ً بايطأٟ ايعاّ ٚاٱع٬ّ اؾسٜس ٚع٬قت٘ -2
 بسضاغ١ ا٭ظَات املػتُط٠ يف ايعطام.

َٔ د١ٗ أختٝاض فتُع ايبشح نْٛ٘ فتُع  بهط ٚػطٟ عًٝ٘  تأتٞ ا١ُٖٝ٫-3
 تطبٝكات اتكاي١ٝ دسٜس٠ ٭ٍٚ َط٠.
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ٜهٝـ ايبشح ؾًُٗا دسٜسًا يًع٬ق١ َا بني اٱع٬ّ اؾسٜس ٚايطأٟ ايعاّ،  -4
ٚاتكاشلا بعٗٛض ا٭ظَات، ؾه٬ً عٔ أْٗا غتٴػِٗ يف تٛنٝح ٖصا املؿّٗٛ ٚضزل٘ يف 

 فاٍ ايٓعط١ٜ. 

 أٖساف ايبشح:ضابعًا : 

 -: ٜػع٢ ايبشح إىل حتكٝل األٖساف االت١ٝ 

ايهؿـ عٔ سذِ اغتدساّ أعها٤ ايٓكابات امل١ٝٓٗ  يف قاؾع١ نطب٤٬ املكسغ١  -1
 يٲع٬ّ اؾسٜس ؾُٝا ٜتعًل با٭ظَات.

ايتككٸٞ عٔ سذِ اؾُٗٛض ايصٟ بات ٜعتُس ع٢ً ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ اؾسٜس يف  -2
 ا٭ظَات . اؿكٍٛ ع٢ً املعًَٛات بؿإٔ

ايٛقٛف ع٢ً زٚض ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ اؾسٜس يف تعطٜـ اؾُٗٛض باملعًَٛات عٔ  -3
 ا٭ظَات 

ايهؿـ عٔ َكسض٠ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ اؾسٜس يف تػٝرل قٓاعات اؾُٗٛض ٚإغٗاَ٘  -4
 يف تطتٝب اٖتُاَاتِٗ ٚأٚيٜٛاتِٗ .

ات ايػًب١ٝ َعطؾ١ طبٝع١ زٚض ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ اؾسٜس يف تطغٝذ املٛاقـ ٚايتكٛمي -6
 ٚا٫هاب١ٝ يس٣ اؾُٗٛض بؿإٔ ا٭ظَات. 

 خاَػا : َٓٗر ايبشح ْٚٛع٘ 

ٜٴعس ايبشح ٚقؿًٝا َٔ سٝح ايٓٛع، ٖٚٛ ا٭ْػب ملا ٜتُٝع ب٘ َٔ قسض٠ ع٢ً       
ٚقـ ايعاٖط٠ ايطا١ٖٓ، َٚعطؾ١ ايعطٚف احملٝط١ بٗا َٚٔ ثِ ؼًًٝٗا ٚتؿػرلٖا، ؾه٬ً 

انط٠ املتك١ً بطبٝع١ ظاٖط٠ أٚ َٛقـ أٚ فُٛع١ َٔ عٔ أْ٘ ٜتهُٔ زضاغ١ اؿكا٥ل اؿ
 ايٓاؽ أٚ فُٛع١ َٔ ا٫سساخ ٚا٭ٚناع أٚ اٟ ظاٖط٠ أخط٣. 

ٜٚتذ٘ ايبشح إىل اغتدساّ ا٭غايٝب ايه١ُٝ يًتعبرل عٔ ايبٝاْات ع٢ً ٚؾل      
ٚسسات قٝاؽ ميهٔ عسٖا ٚسػابٗا، ٚا٫عتُاز ع٢ً ايططا٥ل اٱسكا١ٝ٥ يف تبٜٛب 

ٚدسٚيتٗا ٚؼًًٝٗا ٚاغتدطاز امل٪ؾطات اييت تتهُٓٗا، ّنُا مت اغتدساّ ايبٝاْات 
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املٓٗر املػشٞ ايصٟ ٜهؿـ يٓا َٔ املعًَٛات ٚايبٝاْات ٭١ٜ ع١ًُٝ ؽطٝط تعطؾٓا 
بآضا٤ ٚاػاٖات ايٓاؽ ٚاجملتُع مٛ َعاضف َتعسز٠، نايػٝاغ١ ٚايؿٔ، ٚايجكاؾ١ 

ا٤ ايٓاؽ إظا٤ املٛاقـ ٚايعاٖطات اييت ٚايتعًِٝ، ٚيف ّظٌ ٖصا ايُٓط ْػتطٝع قٝاؽ آض
 تتذ٢ً أ١ُٖٝ َعطؾتٗا ٚؼسٜس سسٚزٖا ٚايتٓب٪ بػًٛنٗا َػتكب٬ً.

ٜٚٴعس املٓٗر املػشٞ َٔ املٓاٖر ايط٥ٝػ١ املػتدس١َ يف فاٍ ايسضاغات اٱع١َٝ٬    
٫غٸُٝا ايبشٛخ ايٛقؿ١ٝ ٚا٫غتهؿاؾ١ٝ، ؾه٬ً عٔ أْ٘ املٓٗر املٓاغب يتكِٜٛ ْتا٥ر 

سكا٤ يًبشح ٚإغتدطادٗا مبا ٜٓػذِ َع ا٫ٖساف املب١ٓٝ اييت تػتٗسف ٚقـ اٱ
زلات ظاٖط٠ سسٜج١ عدل اغتط٬ع آضا٤ ع١ٓٝ ايبشح ٚقٓاعاتِٗ مبا ٜػُح بإعُاّ ْتٝذ١ 

 املػح ع٢ً اجملتُع ايصٟ غشبت َٓ٘ ايع١ٓٝ.

 غازغا: أزٚات ايبشح.  

 االغتبا١ْ:
ذ٘ عٔ ططٜل قٝاغ١ أزٚات مجع ايبٝاْات ّوسز ايباسح َؿه١ً عج٘، ٚإطاض َٓٗ    

ع٢ً ٚؾل أغًٛب ايبشح ايعًُٞ احمّلسز، إش ٫ ٜذلى ؾ٦ًٝا شا أ١ُٖٝ َٔ زٕٚ تسقٝل 
. ٚاغتدسّ ايباسح ا٫غتُاض٠ اييت ُقػُت (1)٭دٌ ايتٛقٌ إىل ْتا٥ر دٖٛط١ٜ ٚسسٜج١

احملٛض ع٢ً أضبع١ قاٚض ٖٞ" احملٛض ا٭ٍٚ اختل بايبٝاْات ايؿدك١ٝ، يف سني اختل 
ايجاْٞ بأغ١ً٦ ا٫غتدساّ، ٚأمناط٘ ٚزٚاؾع٘ ٚاٱؾباعات ااملتشكك١، ٚاحملٛض ايجايح 
أختل باٱع٬ّ اؾسٜس ٚا٭ظَات، يف سني نإ احملٛض ايطابع يًُكٝاؽ". ٚاعتُس 
ايباسح ع٢ً ا٫غتبا١ْ نأزا٠ ض٥ٝػ١، ٚؾُٝا ٜأتٞ ْٛضز اـطٛات اييت مت ادطا٩ٖا يف بٓا٤ 

 اٱغتبا١ْ.

( 70ع ايباسح اغتُاض٠ إغتط٬ع١ٝ ع٢ً أؾطاز َٔ ايع١ٓٝ بًؼ عسزِٖ )ٚظٸ -1
%( تكطٜبا، سلًت عسزًا َٔ اٱغ١ً٦  ٚمتشٛضت عٔ ابطظ ا٭ظَات 13َبشٛثا بٓػب١ )

يف ايبًس ٚعٔ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ اؾسٜس اييت ٜػتدسَٗا اعها٤ ايٓكابات امل١ٝٓٗ يف قاؾع١ 
يف ايعطام بٗسف اؿكٍٛ ع٢ً  نطب٤٬ يًشكٍٛ ع٢ً ا٭خباض بؿإٔ ا٭ظَات

( َبشٛثًا 53َ٪ؾطات يبٓا٤ ا٭غتبا١ْ ايط٥ٝػ١ يف ايبشح، ٚنإ عسز املػتذٝبني شلا )



 
 

44 
 

 انمنهجي اإلطار/ األول انفصم

%( َٔ ع١ٓٝ ايبشح ٚقس أتاست يًباسح َعطؾ١ أٟ َٔ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ 10بٓػب١ )
اؾسٜس اييت ٜػتدسَٗا املبشٛثٕٛ يف اؿكٍٛ ع٢ً املعًَٛات بؿإٔ ا٭ظَات يف 

 عٔ ؼسٜس سذِ ايع١ٓٝ املطًٛب١ عدل سػاب ْػب١ ايتبأٜ اؿاقٌ يف ايعطام، ؾه٬ً
 إدابات املبشٛثني.

عٌُ ايباسح ع٢ً اغتدطاز ْػب١ ايتبأٜ ٚامل٪ؾطات َٔ إدابات املبشٛثني يف   -2
ايع١ٓٝ اٱغتط٬ع١ٝ ٭دٌ بٓا٤ ا٫غتبا١ْ ايط٥ٝػ١، ٚتٛظٜعٗا ع٢ً ع١ٓٝ ايبشح اييت مت 

 ٜٔ ع٢ً ٚؾل قإْٛ إسكا٥ٞ.ؼسٜسٖا َٔ ْػب١ ايتبا

مت تكُِٝ ا٭غتبا١ْ بكٝػتٗا ا٭ٚي١ٝ، ٚتأيؿت َٔ فُٛع١ َٔ ا٭غ١ً٦ املػًك١   -3
 ٚاملؿتٛس١، ؾه٬ً عٔ اغ١ً٦ املكٝاؽ.

تٸِ عطض ا٫غتبا١ْ ع٢ً اـدلا٤ يف اٱع٬ّ ٚعًِ اٱدتُاع ٚايٓؿؼ يًتأنس َٔ  -4
اـدلا٤ ٬َٚسعاتِٗ. َٚٔ ثِ تٸِ  ق٬سٝتٗا ٚتػٝرل بعض ؾكطاتٗا مبا ٜٓػذِ َع ض١ٜ٩

تٛظٜعٗا ع٢ً ع١ٓٝ ايبشح ٚتؿطٜؼ بٝاْاتٗا ٚإخهاعٗا يًتشًٌٝ ٫غتدطاز ايٓتا٥ر 
 ايٓٗا١ٝ٥. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( حتكل اٖساف ايبشح يف اإلغتُاض٠ املٝسا1١ْٝدسٍٚ)                 
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 حتككٗا أغ١ً٦ االغتُاض٠ اآلت١ٝ : أٖساف ايبشح:   ت

أعها٤ ايٓكابات  ايتعطف ع٢ً اغتدساّ 1
امل١ٝٓٗ يف نطب٤٬ ع٢ً اٱع٬ّ اؾسٜس بؿإٔ 

 ا٭ظَات

احملٛض ايجاْٞ: سذِ ا٫غتدساّ ٚأمناط٘ 
ٚاغتدساّ َٚست٘ َٚس٣ اعتُاز ايعا٥ً٘ عًٝ٘ 

، 2، ؽ1َٚعاٖطٙ ٚسلًت ا٭غ١ً٦ ا٭ت١ٝ: ؽ
 . 3ؽ

ايتعرطف عًر٢  َررس٣  اغرتدساّ  اٱعرر٬ّ     2
ٙ يف اؾسٜس ٚايٛغا٥ٌ ا٭خط٣، َٚس٣ تأثرل

ا٫عتُاز عًر٢ ٚغرا٥ٌ اٱعر٬ّ ايتكًٝسٜر١،     
ٚا٭ؾهاٍ ا٭نجط ترأثرلًا يف عًُٝر١ تؿرهٌٝ    
ايررطأٟ ايعرراّ إظا٤ ا٭ظَررات، ٚا٭دٗررع٠    
املػررتدس١َ يف ايٛقررٍٛ يٲعرر٬ّ اؾسٜررس  

 ٚتطبٝكات املٛباٌٜ املػتدس١َ

، 6، ؽ5،ؽ4ٜتشكل يف ا٫غ١ً٦ اٯت١ٝ: ؽ
 8، ؽ7ؽ

ات امل١ٝٓٗ ايتعطف ع٢ً زٚاؾع أعها٤ ايٓكاب 3
يف ا٫عتُاز ع٢ً اٱع٬ّ اؾسٜس املتك١ً 

 با٭ظَات ٚتؿهٌٝ ايطأٟ ايعاّ

، 1ٜتشكل يف احملٛض ايطابع ايؿكطات اٯت١ٝ: ف
 8، ف7، ف6، ف5، ف4، ف3، ف2ف

ايتعطف ع٢ً َس٣ اعتُاز أعها٤ ايٓكابات  4
امل١ٝٓٗ ع٢ً اٱع٬ّ اؾسٜس بؿإٔ ا٭ظَات 

بأظ١َ َٚس٣ ؼكل اٱؾباعات املتك١ً 
 ايهٗطبا٤

، 1ٜتشكل يف قٛض أظ١َ ايهٗطبا٤  ا٭غ١ً٦: ؽ 
 ٚؾكطات٘ ايػبع.  3، ؽ2ؽ

ايتعطف ع٢ً َس٣ اعتُاز أعها٤ ايٓكابات  5
امل١ٝٓٗ ع٢ً اٱع٬ّ اؾسٜس بؿإٔ ا٭ظَات 

َٚس٣ ؼكل اٱؾباعات املتك١ً بأظ١َ 
 اشلذط٠

، 1ٜتشكل يف قٛض أظ١َ اشلذط٠ ا٭غ١ً٦: ؽ
 ايػبع.ٚؾكطات٘  3، ؽ2ؽ

ايتعطف ع٢ً َس٣ اعتُاز أعها٤ ايٓكابات  6
امل١ٝٓٗ ع٢ً اٱع٬ّ اؾسٜس بؿإٔ ا٭ظَات 

َٚس٣ ؼكل ا٭ؾباعات املتك١ً بأظ١َ 
 انؿاض اغعاض ايٓؿط

ٜتشكل يف قٛض أظ١َ انؿاض اغعاض ايٓؿط 
 ٚؾكطات٘ ايػبع. 3، ؽ2، ؽ1ا٭غ١ً٦: ؽ
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 جتطب١ ٚنٛح فكطات املكٝاؽ ٚاإلغتبا١ْ. -5
َٔ أدٌ ايتأنس َٔ إٔ املبشٛثني يسِٜٗ ؾِٗ ٚاسس ٭غ١ً٦ ا٭غتبا١ْ اييت      

اْكػُت ع٢ً أغ١ً٦ ا٫غتدساّ يف قٛضٖا ا٭ٍٚ، ٚاملكٝاؽ يف قٛضٖا اٯخط، ّطبل 
( َبٛسجًا ع٢ً أعها٤ ايٓكابات 81ايباسح ا٫غتبا١ْ ع٢ً ع١ٓٝ عؿٛا١ٝ٥ َه١ْٛ َٔ )

نٛض، أْاخ(، َٚتػرل اٱْتُا٤ يًٓكاب١ بٛاقع َٛظع١ بايتػاٟٚ عػب َتٸػرل ايٓٛع  )ش
أضبع اغتُاضات يّهٌ ْكاب١ َكػ١َٛ ع٢ً ايصنٛض ٚا٭ْاخ بايتػاٟٚ َع ؿاظ إٔ مجع١ٝ 
ايكها٤ ايعطاقٞ ؾٝٗا عهٛا ٚاسس َٔ اٱْاخ، ؾه٬ً عٔ عسّ  تٛاؾط اٟ َٔ املبشٛثني 

١ٝ املسقكني ٚاحملاغبني اٱْاخ يف ّنٌ َٔ ْكابات ايعُاٍ ٚإؼاز اؾُعٝات ايؿ٬س١ٝ ٚمجع
 ايعطاقٝني. 

ٚأظٗطت ْتا٥ر ايتذطب١ ٚنٛح ؾكطات املكٝاؽ يًُبشٛثني مجٝعًا، ٚسكٍٛ اضتباى  
يف ؾِٗ َكطًح اٱع٬ّ اؾسٜس ٚبعض املؿطزات ا٭خط٣ ايٛاضز٠ يف أغ١ً٦ ا٫غتبا١ْ، 

، ٚقس قاّ ايباسح بتٛنٝح ٖصا املؿّٗٛ عدل ػع٥ت٘ إىل َعاٖطٙ) ايؿٝؼ بٛى، تٜٛذل
تطبٝكات املٛباٌٜ... أخل(، ٚاغتػطم املبشٛخ يف ا٭داب١ ع٢ً ا٫غتبا١ْ َع املكٝاؽ يف 

( زقٝك١، يف سني اغتػطم يف اٱداب١ ع٢ً ا٫غتبا١ْ بعس ايتعس٬ٜت 20اؿاي١ ا٭ٚىل)
( زقا٥ل َع تكسِٜ ادابات ٚانش١ مل ٜطاؾكٗا أ١ٜ قاٚي١ اغتٝهاح َٔ املبشٛثني 9)

 .()ؾًُٗا ٚاسسًا يس٣ املبشٛثني مجٝعًا بؿإٔ ؾكطاتٗا، ٚسٸكل
 ( ايع١ٓٝ اإلغتطالع١ٝ اييت َجًت اعها٤ ايٓكابات2دسٍٚ)

ايع١ٓٝ 
 ا٫غتط٬ع١ٝ

 املبشٛثٕٛ ايٓٛع

 إْج٢ شنط

 70 30 40 ايٓكابات مجٝعٗا

 

                                                           
( )اٌف١ظ ثٛن، رٛر١ش ٚعذ اٌجبؽش أْ أفشاد ا١ٌْٕخ اوضش فًّٙب ؽ١ٓ ٠ىْٛ ِٕيٛق اٌغؤاي ثأّٔبه اإلّالَ اٌغذ٠ذ) ِض ً

 ، ريج١مبد اٌّٛثب٠ً( ٚغ١ش٘ب، ٌزا ّغ١ش اٌجبؽش األعئٍخ ثّب ٠ّؾمك ٘زا اٌفُٙ.
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 غابعًا: دلاالت ايبشح

٘، ؾه٬ً عٔ ٜٸتُجٌ باملس٠ املتعا١َٓ يف ؼسٜس فتُع ايبشح ٚعٝٓتاجملاٍ ايعَاْٞ:  -1
تٓؿٝص ادطا٤ات ع١ًُٝ ايتشًٌٝ املتُج١ً بتٛظٜع ا٫غتبا١ْ ايتُٗٝس١ٜ ٚاختباض ق٬س١ٝ 
املكٝاؽ ٚاٱغتباْ٘، َٚٔ ثِ تٛظٜع ا٫غتبا١ْ ايٓٗا١ٝ٥ ع٢ً املػتٗسؾني ٚإعاز٠ مجعٗا 

/ 31/2ٚيػا١ٜ  1015/ 1/10بس٤ َٔ  ٚؼًٌٝ املعًَٛات َٚعاؾتٗا اسكا٥ًٝا
2016. 

ٜٚٶتُجٌ مبذتُع َس١ٜٓ نطب٤٬ ٚعػب تٛظٜع اعها٤ ايٓكابات  هاْٞ:اجملاٍ امل -2
 .-امل١ٝٓٗ ) سهط َٚس١ٜٓ (. ٚقس مت اختٝاض َس١ٜٓ نطب٤٬ يٮغباب اٯت١ٝ:

 مل ىهع مجٗٛضٖا  يسضاغات غابك١ بٗصا ايؿإٔ.  

اْتؿاض نبرل ًَٚؿت يؿبه١ اٱْذلْت يف اقهٝتٗا ْٚٛاسٝٗا، ؾه٬ً عٔ َطنع  
 املس١ٜٓ.

َٔ احملاؾعات اؾاشب١ يًػهإ غٛا٤ يًػهٔ ايسا٥ِ أّ يًعٌُ أٚ يًعٜاض٠،  تعٸس 
ٜٚطدع اقٍٛ عسز نبرل َٔ غهاْٗا اىل قاؾعات اؾٓٛب ٚايٛغط ٚبػساز ٚست٢ 
قاؾعات ايؿُاٍ ٫غُٝا بعس ايتٗذرل ايصٟ تعطض ي٘ غهإ بعض احملاؾعات بعس 

2003. 

 ُع ايعطاقٞ .ٜهِ فتُع َس١ٜٓ نطب٤٬ طبكات َتٓٛع١ َٔ اجملت 

اْتكاٍ ض٩ؽ ا٭َٛاٍ يًُس١ٜٓ ٭دٌ ا٫غتجُاض ٫غٸُٝا بعس تٸطزٟ ا٭ٚناع  
َٸُا اْعهؼ ع٢ً اضتؿاع ايٓؿاط ا٫قتكازٟ ٚايتذاضٟ يًُس١ٜٓ بعس  ا٭١َٝٓ يف بػساز 

2003. 

 ايتٓٛع املصٖيب يًُس١ٜٓ َٔ زٕٚ إ ؼكٌ عًُٝات تٗذرل نبرل٠ َٔ نطب٤٬ . 

ايٓكابات امل١ٝٓٗ يف قاؾع١ نطب٤٬ املكسغ١ املٓتُٕٛ إىل  أعها٤اجملاٍ ايبؿطٟ:  -3
ٖصٙ ايٓكابات ٜٚسؾعٕٛ اؾذلانات غ١ٜٛٓ، ٚوككٕٛ ظٜاضات َٓتع١ُ إىل َكط ايٓكاب١ اييت 

 شلا َطنع عاّ يف بػساز.        
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 ( تٛظٜع املبشٛثني ع٢ً ٚفل ايٓٛع3دسٍٚ)

 شنٛض اْاخ املبشٛثٕٛ ايٓكاب١    شنٛض إْاخ املبشٛثٕٛ ايٓكاب١

 12 12 24 ْكاب١ املعًُني ثاْٟٛ 12 12 24 ايكٝازي١

 12 12 24 احتاز ايكشفٝني 12 12 24 احملإَٛ

 12 12 24 ْكاب١ اطبا٤ األغٓإ 12 12 24 املٗٓسغٕٛ

 12 12 24 مجع١ٝ املكٛضٜٔ  12 12 24 ايعضاعٕٝٛ

 24 0 24 ت ايفالس١ٝاجلُعٝا  12 12 24 احلكٛقٕٝٛ

 12 0 24 مجع١ٝ املسقكني 12 12 24 األطبا٤

 12 12 24 احتاز اإلشاعٝني  12 12 24 ايتؿهًٕٝٛ

 15 9 24 ْكاب١ ايكشفٝني 23 1 24 مجع١ٝ ايكها٤

 21 3 24 مجع١ٝ ايؿعطا٤  12 12 24 املٗٔ ايكش١ٝ 

 14 10 24 احتاز األزبا٤  16 8 24 ايفٓإْٛ 

املعًُٕٛ 

 ٥ٞابتسا

 0 12 24 ْكاب١ ايعُاٍ  12 12 24

 528 ٛعـــاجملُ 

 

 ثآًَا: حتسٜس دلتُع ايبشح ٚعٝٓت٘. 

 حتسٜس دلتُع ايبشح. -أ

َٸا إٔ تهٕٛ دع٤ َٔ ايعاٖط٠،        تطتبط املؿه٬ت ايع١ًُٝ مبؿطزات يف ايعُّٛ، إ
َٔ  أٚ ْاػ١ دطا٤ٙ،  بػض ايٓعط عٔ نْٛٗا بؿط١ٜ أٚ َاز١ٜ، ٜٚتهٕٛ فتُع ايبشح

"ؾاجملتُع ايصٟ ٫ تتُجٌ ؾٝ٘  (2)مجٝع َؿطزات اجملتُع أٚ ايعاٖط٠ املطًٛب زضاغتٗا
ٚقس إعتُس ايباسح اٱختٝاض ايعُسٟ يًُذتُع ايصٟ  (3)ايعاٖط٠ ٫ ٜعس فتُع عح"

تٓتُٞ ايٝ٘ ع١ٓٝ ايبشح بٓا٤ ع٢ً َعاٜرل قسز٠ َٛدٛز٠ يف َؿطزات٘ تٴػِٗ يف خس١َ 
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ٓتا٥ر اييت ٜطدٛ ايباسح ؼكٝكٗا ٚايٛقٍٛ ايٝٗا، ٜٚتُجٌ أٖساف ايبشح ٚتكٌ إىل اي
فتُع ايبشح اؿايٞ بأعها٤ ايٓكابات امل١ٝٓٗ يف قاؾع١ نطب٤٬ ٚقس بًؼ ايعسز ايهًٞ 

( ْكاب١ ٚإؼاز ٚمجع١ٝ ٚعػب دسٍٚ 22( ٜتٛظعٕٛ ع٢ً )285564جملتُع ايبشح)
(4.) 

  -اٯت١ٝ: ٚقس مت اختٝاض اعها٤ ايٓكابات نُذتُع يًبشح يٮغباب
ٜتٛظع أعها٤ ايٓكابات امل١ٝٓٗ ع٢ً َػت٣ٛ ايطبكات ا٫دتُاع١ٝ ناؾ١ ِٖٚ  -1

 ميجًٕٛ اجملتُع ايهطب٥٬ٞ إىل سس نبرل.
اِْٗ َٔ ايؿ٦ات ا٫دتُاع١ٝ ايصٜٔ ميتًهٕٛ ايكسض٠ ع٢ً تكِٜٛ املٛنٛعات  -2

 ٚايكهاٜا شات ايك١ً بتؿهٌٝ ايطأٟ ايعاّ . 

(، ٖٚصا  55 – 24َتٓٛع١ تطاٚست بني )  إٔ أعها٤ ايٓكابات ميجًٕٛ أعُاضًا  -3
 ٜكع يف َكًش١ ايبشح.

ٚدس ايباسح إٔ فتُع ايبشح َٔ ايؿ٦ات ا٫دتُاع١ٝ اييت تػتدسّ اٱع٬ّ   -4
ٕٸ اغتدساَِٗ يٛغا٥ٌ اٱع٬ّ  اؾسٜس بؿإٔ املٛنٛعات ايعا١َ، ؾه٬ً عٔ أْ٘ ٚدس أ

 .()ٛباٌٜ(اؾسٜس ٜتُشٛض يف )ايؿٝؼ بٛى، تٜٛذل، ٜٛتٝٛب، تطبٝكات امل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(

)
 اؽذٜ ِؤؽشاد ا١ٌْٕخ اإلعزيال١ّخ اٌزٟ اؽبس ف١ٙب اٌّجؾٛص١ٓ إٌٝ ٘زٖ اٌٍِّْٛبد.  
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 ( تٛظٜع دلتُع ايبشح ايهًٞ ع٢ً ايٓكابات يف ذلافظ١ نطبال٤ املكسغ4١دسٍٚ )

 اجملُٛع ايٓٗا٥ٞ ايعسز ايهًٞ اغِ ايٓكاب١ ايعسز ايهًٞ ايٓكاب١

 10130 10000 ْكاب١ املعًُني ثاْٟٛ 130 ايكٝازي١

 1085 35 احتاز ايكشفٝني 1050 احملإَٛ

 780 80 أطبا٤ االغٓإ 700 املٗٓسغٕٛ

 675 75 املكٛضٕٚ 600 ايعضاعٕٝٛ

 1600 400 اجلُعٝات ايفالس١ٝ 1200 احلكٛقٕٝٛ

 290 35 املسقكٕٛ ٚاحملاغبٕٛ 255 األطبا٤

 80 40 اإلشاعٕٝٛ 40 ايتؿهًٕٝٛ

 290 250 ايكشفٕٝٛ 40 مجع١ٝ ايكها٤

 210 60 ايؿعطا٤ 150 املٗٔ ايكش١ٝ

 108 60 احتاز االزبا٤ 48 ايفٓإْٛ

 13300 1300 ْكاب١ ايعُاٍ 12000 عًُٕٛ ابتسا٥ٞامل

 285548 125335  165213 اجملُٛع

 

 ع١ٓٝ ايبشح:   -ب

ٜعتُس إختٝاض ايع١ٓٝ ع٢ً عس٠ عٛاٌَ: َجٌ ْٛع ايبشح ٚؾطٚن٘، ؾه٬ً عٔ      
ٚمت ؼسٜس سذِ ايع١ٓٝ املطًٛب١ ع٢ً ٚؾل  (4)زضد١ ػاْؼ ٚتبابني اجملتُع يف اـكا٥ل

َعتُس يف ايسضاغات اٱْػا١ْٝ، عدل إغتدطاز ع١ٓٝ َٓاغب١ َٔ زضد١ َعٝاض عًُٞ 
ايتبأٜ بني أؾطاز فتُع ايبشح اييت سكٌ عًٝٗا ايباسح َٔ إدابات املبشٛثني يف 
ٚٴظعت ع٢ً فتُع ايبشح بإغتدساّ املعازي١ اٱسكا١ٝ٥  ايع١ٓٝ اٱغتط٬ع١ٝ اييت 

 -ا٭ت١ٝ:

  
(       

)

  
                                                 

سذِ ع١ٓٝ ملػت٣ٛ َع١ٜٛٓ َكساضٙ ( ٚمت ؼسٜس  (0.592ٚقس ناْت ْػب١ ايتبأٜ
  (. 5)%(5( ، ٚغطأ َعٝاضٟ َكساضٙ )0505)



 
 

4; 
 

 انمنهجي اإلطار/ األول انفصم

(، يػطض ؼكٝل  تٛظٜع عازٍ ٭ؾطاز ايع١ٓٝ بني 528دط٣ تكطٜب ايعسز إىل )     
ايباسح ٖصا ايعسز بٓػب١ َع١ٓٝ بايٓعط ٭َطٜٔ: ا٭ٍٚ   اٱْاخ ٚايصنٛض، ٚقس ظاز

استُاٍ عسّ اغذلداع بعض اٱغتُاضات َٔ قبٌ املبشٛثني، ٚاٱستُاٍ ايجاْٞ ٚضٚز 
َٸُا ٜػتسعٞ اغتبعازٖا، ٚقس اغتدساّ ايتٛظٜع اؿككٞ املتػاٟٚ  ادابات َتٓاقه١ 

 َطاعا٠ يًٓٛع ا٫دتُاعٞ ٚؽكل ايٓكابات.
از ايع١ٓٝ ايعاضن١) ع١ٓٝ ايكسؾ١( ٖٚٞ اسس٣ ايعٝٓات غرل نُا دط٣ إعتُ     

اٱستُاي١ٝ )غرل ايعؿٛا١ٝ٥( يًٛقٍٛ ٭عها٤ ايٓكابات يف َكطات عًُِٗ، ٖٚٛ 
اغًٛب اغتدسَ٘ ايباسح يف تٛظٜع ا٭غتبا١ْ ع٢ً املبشٛثني ٭ِْٗ ميجًٕٛ ْكابات، 

كاباتِٗ، ؾه٬ً عٔ ٚاؾهٌ ططٜك١ يًٛقٍٛ ايِٝٗ ٖٞ عدل ايعٜاضات املتهطض٠ ملكطات ْ
أْٗا َٔ ا٫غايٝب اييت نجرلا َا تػتدسّ يف عٛخ اٱع٬ّ ٚاغتط٬عات ايطأٟ 

( اغتُاض٠ ٱستُاٍ عسّ إغتذاب١ بعض املبشٛثني، 600ٚقس ٚظٸع ايباسح ) (6)ايعاّ
( اغتُاض٠ أخط٣ 42( َبشٛثا، يف سني اغتبعس ايباسح )570ٚنإ عسز املػتذبني )

ٓاقه١، ٚؾُٝا ٜأتٞ اـطٛات اييت مت عدلٖا ايٛقٍٛ إىل ع١ٓٝ يؿُٛشلا ع٢ً ادابات َت
  -ايبشح:

( عهًٛا  يهٌ ْكاب١ عدل 24ررر ) ع١ٓٝ ( بٛاقع )ررر( عهًٛا  ن528مت اختٝاض )-1
تٛظٜع املبشٛثني ع٢ً ايٓكابات يف قاؾع١ نطب٤٬، باعتُاز ايتٛظٜع اؿككٞ املتػاٟٚ، 

ختٝاض ايصنٛض ٚاٱْاخ، ٜٚػتج٢ٓ ايٓكابات ٖٚٛ ا٭غًٛب ْؿػ٘ ايصٟ مت اعتُازٙ يف ا
 ض.َٓٗا اييت ٫ ٜتٛاؾط ؾٝٗا عسز إْاخ ٜٛاظٟ عسز ايصنٛ

اٱغتُاضات ع٢ً ايع١ٓٝ عدل ظٜاض٠ َكطات ايٓكابات ٚاٱؼازات  ٚظٸع ايباسح -2
 ٚاؾُعٝات ٚتٛظٜعٗا ع٢ً املتٛاؾط َِٓٗ يف ٖصٙ املكطات.

ا٭ٍٚ انطط ايباسح إىل تهطاض ظٜاضات٘ ٚيعسّ ّؼكل ايعسز ايهاٌَ يف ا٫غبٛع  -3
ملكط ايٓكابات َٔ اغبٛعني إىل أضبع١ اغابٝع ست٢ ٜتشكل اؿكٍٛ ع٢ً ايعسز املطًٛب 

 َٔ ايع١ٓٝ احملسز٠.
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أنتؿ٢ ايباسح يف ؼكٝل ظٜاض٠ ٚاسس٠ يًٓكابات ٚاٱؼازات اييت وطم اعها٥ٗا  -4
يع١ٓٝ ٖٚٞ نٌ َٔ )ايتؿهًٝني، ع٢ً اقا١َ اَػٝات اغبٛع١ٝ يتٛاؾط ايعسز ايهايف َٔ ا

ايؿٓاْني، اؼاز ايكشؿٝني، مجع١ٝ املكٛضٜٔ، مجع١ٝ ايؿعطا٤، ْكاب١ ايعُاٍ( عدل ظٜاض٠ 
َكطاتِٗ اثٓا٤ تٓعِٝ ا٫َػٝات ا٭زب١ٝ ٚايؿعط١ٜ ا٭غبٛع١ٝ أٚ اثٓا٤ ايًكا٤ات 

 ا٭غبٛع١ٝ اييت تتِ بني اعها٤ ايٓكابات املصنٛض٠.

َٔ اٱْاخ يف اؾُعٝات ٚايٓكابات ٚا٭ؼازات  مل هس ايباسح اٟ َبشٛخ -4
اٯت١ٝ) اؼاز اؾُعٝات ايؿ٬س١ٝ، ْكاب١ ايعُاٍ، مجع١ٝ املسقكني ٚاحملاغبني ايعطاق١ٝ( يصا 

 انطط يتٛظٜع ا٫غتبا١ْ ع٢ً املتٛاؾط َٔ ايصنٛض ؾكط.

ٚدس ايباسح قعٛب١ يف ايٛقٍٛ إىل اعها٤ مجع١ٝ ايكها٤ ايعطاقٞ يعسّ ٚدٛز  -5
 زا٥ِ شلِ يصا ٚظع ا٫غتباْ٘ ع٢ً اعها٥ٗا يف َكط عًُِٗ.َكط 
أنتؿ٢ ايباسح بتٛظٜع ا٭غتباْات ع٢ً املتٛاؾط َٔ ا٭ْاخ يف نٌ َٔ ) مجع١ٝ  -5

ايكها٤، ْٚكاب١ ايؿٓاْني،  ْكاب١ ايكشؿٝني،  مجع١ٝ ايؿعطا٤، اؼاز ا٭زبا٤(.  يًُعٜس اْعط 
 (.5دسٍٚ)

اٟ َبشٛخ َٔ اإلْاخ اييت تٛافط فٝٗا أْاخ اقٌ َٔ  ( ايٓكابات اييت مل ٜتٛافط بٗا5دسٍٚ )

 ايصنٛض.

 شنٛض إْاخ ايع١ٓٝ ايٓكاب١

 24 0 24 احتاز اجلُعٝات ايفالس١ٝ

 24 0 24 ْكاب١ ايعُاٍ

 24 0 24 مجع١ٝ املسقكني ٚاحملاغبني

 23 1 24 مجع١ٝ ايكها٤ ايعطاقٞ

 15 9 24 ْكاب١ ايكشفٝني ايعطاقٝني

 14 10 24 احتاز االزبا٤

 21 3 24 احتاز ايؿعطا٤

 16 8 24 ايفٓإْٛ
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ٚيف َا ٜأتٞ ْػتعطض بعض األؾهاٍ اييت متجٌ تٛظٜع ايع١ٓٝ ع٢ً أغاؽ اخلكا٥ل 

 ايسميػطاف١ٝ

 

 ( ايع١ٓٝ ع٢ً أغاؽ دٓؼ املبشٛثني1ؾهٌ)

 

 ( ايتشكٌٝ ايسضاغٞ يًُبشٛثني2ؾهٌ)

 دوزٛساٖ ِبعغز١ش دثٍَٛ ثىٍٛس٠ٛط دْٚ االّذاد٠خ

11.40% 

56.10% 

13.30% 
15.20% 

4.20% 
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 ملبشٛثني( غهٔ ا3ؾهٌ)

 

 ( احلاي١ االدتُاع١ٝ يًُبشٛثني4ؾهٌ)

 لش٠خ ٔبؽ١خ لنبء ِشوض اٌّذ٠ٕخ

64.20% 

14.80% 14.20% 

6.80% 

 ِيٍك اسًِ ِٕفقً اّضة ِزضٚط

78.60% 

17.40% 

4.00% 
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 تاغعًا: ادطا٤ات ايبشح: 

تٸتُجٌ إدطا٤ات ايبشح يف اـطٛات املتك١ً يف بٓا٤ اٱطاض املٓٗذٞ نتشسٜس         
املؿه١ً ٚإؾذلاض ايع٬قات بني املتػرلات، ٚؼسٜس فتُع ايبشح ٚاختٝاض عٝٓت٘، 

غتُاض٠ ٚؼهُٝٗا عدل عطنٗا ع٢ً اـدلا٤ ٚاغتدطاز قسم احملت٣ٛ ٚتكُِٝ اٱ
يًُكٝاؽ بعس اغذلداع اٱغتباْات َٔ املبشٛثني، ٚأدطا٤ عًُٝات ايجبات يٲغتُاض٠ 
عٔ ططٜل اغتدساّ ايدلْاَر اٱسكا٥ٞ، ؾه٬ً عٔ ادطا٤ متٝٝع ايؿكطات يًُكٝاؽ عدل 

 -اٱدطا٤ات:اغًٛب ايعٝٓتني املتططؾتني ٚؾُٝا ٜأتٞ ْػتعطض 
 اختباضات ايكسم ٚايجبات.   -1

ٜهؿـ يٓا ايكسم َس٣ ق٬س١ٝ اغتدساّ زضدات املكٝاؽ يًكٝاّ بتؿػرلات     
َع١ٓٝ، ؾه٬ً عٔ أْ٘ ٜٴػِٗ يف تطقني ا٭غتبا١ْ عدل ايتعسٌٜ ٚايػا٤ ٚاناؾ١ بعض 

 ، ٚتعس ادطا٤ات٘ َٔ اـطٛات امل١ُٗ يتشسٜس َاٜطٜس ايباسح َعطؾت٘(7)ايؿكطات شلا
ٚقٝاغ٘ يف اؾاْب املٝساْٞ، ٚاغتدسّ ايباسح ْٛعني َٔ اْٛاع ايكسم ُٖا "ايكسم 

ايصٟ ُأدطٟ عدل اغًٛبني، ا٭ٍٚ  )اجملُٛعتإ املتططؾتإ،  (8)ايعاٖط٣، ٚقسم احملت٣ٛ
ٚا٭غًٛب اٯخط ع٬ق١ زضد١ ايؿكط٠ بايؿكط٠ ايه١ًٝ يًُكٝاؽ(، ايصٟ ٜهؿـ يٓا عٔ 

أٚ فاشلا، ٚتؿرل ٖصٙ إىل ايسضد١ ايه١ًٝ يًؿطز اييت تعس  َس٣ تطابل ايؿكط٠ َع قٛضٖا
 َ٪ؾطًا يكسم ا٭ختباض".
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 ايكسم ايظاٖطٟ.  - أ

قس ؼكل ايكسم ايعاٖطٟ عٔ ططٜل عطض ا٫غتبا١ْ ع٢ً أسس عؿط         
 يًتشكل َٔ قسقٗا ٚق٬سٝتٗا.  ()خبرلًا

ّ ٚايبٝاْات َٚٔ املعازي١ اٯت١ٝ مت اغتدطاز ايكسم يؿ٦ات املكٝاؽ ٚا٫غتدسا
  -ايسميػطاؾ١ٝ ٚنُا ٜأتٞ:

            
    

    
     

 فُٛع ايؿكطات املتؿل عًٝٗا 

فُٛع ايؿكطات ايه١ًٝ  ايكسم 

ٚقس تٸِ تعسٌٜ ا٫غتبا١ْ ع٢ً ٚؾل ٬َسعات اـدلا٤ اييت ناْت َتبا١ٜٓ يف َهإ، 
 (.6َٚتطابك١ يف َهإ آخط. نُا َبني يف دسٍٚ)

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
( )  :أعّبء اٌّّؾى١ّٓ ثؾغت اٌٍمت اٌٍّْٟ ٚاٌزخقـ-  

 عبِْخ ثغذاد. -و١ٍخ ا٢داة -لغُ ٍُّ االعزّبُ -أ.د. ال٘بٞ ّجذ اٌؾغ١ٓ ِخ١ف اٌذّّٟ -1

 عبِْخ ثغذاد. -و١ٍخ اإلّالَ -لغُ اٌقؾبفخ اإلرا١ّخ ٚاٌزٍفض٠ٛٔجخ -أ.د. ٚعبَ فبمً سامٟ -2

 عبِْخ ثغذاد. -أ.د. ّجذ اٌغجبس أؽّذ، و١ٍخ اٌٍَْٛ اٌغ١بع١خ -3

 عبِْخ ثغذاد. -َو١ٍخ اإلّال -لغُ اٌقؾبفخ اإلرا١ّخ ٚاٌزٍفض٠ٛٔجخ -أ.َ.د.  ّجذ إٌجٟ خضًّ -4

 عبِْخ ثغذاد. –و١ٍخ اإلّالَ  -لغُ اٌقؾبفخ -أ.َ.د. ّجذ األ١ِش اٌف١قً -5

 عبِْخ ثغذاد. -و١ٍخ اإلّالَ -لغُ اإلرا١ّخ اٌزٍفض١ٔٛ٠خ ٚاإلرا١ّخ -أ.َ.د. سّذ عبعُ ؽّضح -6

 عبِْخ ثغذاد. -و١ٍخ اإلّالَ -أ.َ.د. ّّبس ىب٘ش، لغُ اٌقؾبفخ اإلرا١ّخ ٚاٌزٍفض١ٔٛ٠خ -7

 جذ اٌشؽ١ُ ّجذ اٌقبؽت، لغُ ٍُّ إٌفظ، و١ٍخ ا٢داة، عبِْخ ثغذادأ.َ.د. ّ -8

 عبِْخ ثغذاد. -و١ٍخ اإلّالَ -أ.َ.د. ؽغ١ٓ ٍّٟ ٔٛس، لغُ اٌقؾبفخ اإلرا١ّخ ٚاٌزٍفض١ٔٛ٠خ -9

 عبِْخ ثغذاد. -و١ٍخ اإلّالَ -لغُ اٌقؾبفخ اإلرا١ّخ ٚاٌزٍفض١ٔٛ٠خ -أ.َ.د. ؽغ١ٓ سؽ١ذ اٌْضاٚٞ -10

 عبِْخ ثغذاد. -و١ٍخ اإلّالَ -لغُ اٌقؾبفخ االرا١ّخ ٚاٌزٍفض٠ٛٔجخ -أ.َ.د. إ٠ّبْ ّجذ اٌشؽّٓ -11
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 خلربا٤ بؿإٔ اغ١ً٦ اإلغتدساّ ٚفكطات املكٝاؽ( آضا٤ ا6دسٍٚ) 

 آضا٤ اـدلا٤ ع٢ً ؾكطات ا٫غتبا١ْ

ايؿكطات  قاٚض ا٫غتبا١ْ ت
 ايه١ًٝ

ْػب١  اضا٤ اـدلا٤
ايؿكطات 
 ايكاؿ١

 غرل قاؿ١ قاؿ١

 85571 11 66 77 ايبٝاْات ايسميػطاؾ١ٝ 1

 80592 107 454 561 ا٫غتدساّ 2

 81533 115 501 616 املكٝاؽ 3

 81541 233 1021 1254 اجملُٛع 4

 (.Contrasted Groupsاجملُٛعتإ املتططفتإ )-ب

اختباض اجملُٛعتني املتططؾتني إىل اٱبكا٤ ع٢ً ايؿكطات املتُٝع٠ ٚاغتبعاز  ٜٗسف    
ا٭خط٣ غرل املتُٝع٠، ٭ٕ َٔ ايؿطٚط امل١ُٗ يؿكطات املكٝاؽ إٔ تتػِ بك٠ٛ متٝٝع١ٜ بني 

شٟٚ ايسضدات ايعاي١ٝ ٚأقطاِْٗ َٔ شٟٚ ايسضدات ايٛاط١٦ يف ايكؿ١ املطاز  املبشٛثني
 (.8)قٝاغٗا

ٚٱهاز ايك٠ٛ ايتُٝع١ٜ يؿكطات ايتُٝٝع اتبع ايباسح أغًٛب اجملُٛعتني       
َٔ اجملُٛعتني ايعًٝا ٚايسْٝا، ٚعٓس ٖصٙ ايٓػب١  %(27املتططؾتني، إش قاّ باعتُاز ْػب١ )

َٔ ايتططف ٚأندل َا ميهٔ َٔ اؿذِ، ٖٚصإ ايؿططإ َُٗإ ٜتشكل اقك٢ َا ميهٔ 
 (.9)يف ؼكٝل متٝٝع ايؿكطات

 ٚقس اتبع ايباسح يف ؼكٝل شيو اـطٛات اٯت١ٝ:
 ( اغتُاض528.٠ؼكٝل) تؿطٜؼ( ا٫غتباْات ايبايؼ عسزٖا) -1
تطتٝب ايسضدات تٓاظيًٝا َٔ أع٢ً زضد١ إىل أز٢ْ زضد١ ٚتطاٚست ايسضدات بني -2

 (206-70.) 
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%( َٔ ا٫غتُاضات اييت سكًت ع٢ً أع٢ً ايسضدات ٚبًؼ 27اختٝاض ْػب١)  -3
( َٚجًٗا َٔ اٱغتُاضات اييت 206 -169( تطاٚست زضداتٗا بني) 143عسزٖا )

 (.130 -70سكًت ع٢ً أٚطأ ايسضدات ٚتطاٚست زضداتٗا بني) 

متاٜع ممهٓني  %( ايعًٝا ٚايسْٝا تٛؾط فُٛعتني بأندل سذِ ٚأقك27٢إٕ ْػب١)-4
 (.10)َعًا

ٚبعس اغتدطاز ايٛغط اؿػابٞ ٚا٫مطاف املعٝاضٟ يًُذُٛعتني ايسْٝا ٚايعًٝا       
يّهٌ ؾكط٠ َٔ ؾكطات املكٝاؽ، قاّ ايباسح بتطبٝل ا٫ختباض ايتا٥ٞ يعٝٓتني َػتكًتني 

١ ٫ختباض ز٫يت٘ بني زضدات ّنٌ َٔ اجملُٛعتني، ٚقس عٶست ايك١ُٝ ايتا١ٝ٥ احملػٛب
َ٪ؾطًا يتُٝٝع نٌ ؾكط٠ عدل َكاضْتٗا بايك١ُٝ اؾسٚي١ٝ، ٚتبني إ ؾكطات املكٝاؽ ممٝع٠ 

( إش إٔ قُٝتٗا احملػٛب١ ناْت أندل َٔ ايك١ُٝ اؾسٚي١ٝ 0505نًٗا عٓس َػت٣ٛ ز٫ي١ )
( سٴصؾت نْٛٗا غرل 35( باغتجٓا٤ ايؿكط٠ )526( عٓس زضد١ سط١ٜ)1596ايبايػ١) 

 زاي١. 
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 ( اختباض متٝع ايفكطات يًُكٝاؽ7دسٍٚ)               
 ايس٫ي١ ق١ُٝ ا٫ختباض ايتا٥ٞ % ايسْٝا27اجملُٛع١  % ايعًٝا27اجملُٛع١  ايؿكطات

ايٛغط 
 اؿػابٞ

 اٱمطاف املعٝاضٟ ايٛغط اؿػابٞ اٱمطاف املعٝاضٟ

 ممٝع٠ 105385 15305 3527 05718 4556 1

 ممٝع٠ 75988 15218 3,59 05757 4575 2

 ممٝع٠ 85271 15209 3552 05829 4554 3

 ممٝع٠ 13563400 15280 2542 05738 4510 4

 ممٝع٠ 75354 15170 3540 05922 4531 5

 ممٝع٠ 115810 15208 2557 05818 4501 6

 ممٝع٠ 115338 1.110 3528 05659 4550 7

 ممٝع٠ 135586 15144 3515 05614 4562 8

 ممٝع٠ 95407 15180 2549 15233 3583 9

 ممٝع٠ 155287 15097 2536 05808 4510 10

 ممٝع٠ 12.608 15171 3510 6538 4550 11

 ممٝع٠ 85775 15181 3515 05980 4527 12

 ممٝع٠ 105608 15141 3531 6527 4550 13

 ممٝع٠ 145608 15318 2541 05666 4525 14

 ع٠ممٝ 75477 1.293 2555 9534 3574 15

 ممٝع٠ 125131 15195 2542 9534 3596 16

 ممٝع٠ 115381 15101 2589 05951 4527 17

 ممٝع٠ 65969 15159 2597 15131 3591 18

 ممٝع٠ 105850 15249 2554 05929 3595 19

 ممٝع٠ 125333 15144 2597 05789 4541 20

 ممٝع٠ 75775 15235 2.41 15260 3555 21

 ممٝع٠ 95311 1,241 3531 05776 4545 22

 ممٝع٠ 125126 15185 3516 6579 4555 23

 ممٝع٠ 105942 15128 3515 05827 4543 24
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 ممٝع٠ 95844 1.171 3522 05859 4542 25

 ممٝع٠ 55918 15215 2562 15378 353 26

 ممٝع٠ 55148 15140 2515 15581 2599 27

 ممٝع٠ 85786 15173 2523 35126 3553 28

 ممٝع٠ 115579 15158 3527 05667 4557 29

 ممٝع٠ 45508 15061 2538 15567 3510 30

 ممٝع٠ 95818 15186 2550 15068 3580 31

 ممٝع٠ 105566 15138 3524 05803 4547 32

 ممٝع٠ 75903 1.066 3545 05886 4537 33

 ممٝع٠ 75646 15093 3576 1525 4529 34

 ؽ ممٝع٠ 05959 15240 3566 15226 3590 35

 ممٝع٠ 95288 15265 2555 15083 3585 36

 ممٝع٠ 11.542 15112 3546 05579 4567 37

 ممٝع٠ 18.026 05982 2522 05701 4504 38

 ممٝع٠ 12.423 15046 3518 05701 4539 39

 ممٝع٠ 145013 15153 2542 05798 4506 40

 ممٝع٠ 155567 1.104 2592 05590 4555 41

 ممٝع٠ 135414 1,210 2551 05735 4510 42

 ممٝع٠ 115332 1.150 3519 05679 4545 43

 عالق١ زضد١ ايفكط٠ بايسضد١ ايه١ًٝ يإلختباض.-ت

تٴعٸس ايسضد١ ايه١ًٝ اييت سكٌ عًٝٗا ايؿطز َ٪ؾطًا يكسم ا٫ختباض، ٚساٍٚ      
 ايباسح اهاز ايع٬ق١ ا٫ضتباط١ٝ بني ايسضد١ اييت سكٌ عًٝٗا  يف ّنٌ ؾكط٠ َع ايسضد١

، ٚبصيو تٸِ سػاب َعاٌَ اضتباط زضد١ نٌ ؾكط٠ َع ايسضد١ (11)ايه١ًٝ ي٬ختباض
ايه١ًٝ ي٬ختباض باغتعُاٍ َعاٌَ ا٫ضتباط ايجٓا٥ٞ، ٚتٸٛنٳحٳ إٔ ايؿكطات زاي١ باغتجٓا٤ 

 (.8(، نُا َبني يف دسٍٚ )35ايؿكط٠ )
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 (  َعاٌَ االضتباط بني ايفكطات8دسٍٚ)                              

 َعاٌَ ا٫ضتباط ايؿكط٠  َعاٌَ ا٫ضتباط ايؿكط٠  َعاٌَ ا٫ضتباط ايؿكط٠

1 4558 16 5522 31 4540 

2 4513 17 4578 32 4576 

3 4523 18 3526 33 3587 

4 5532 19 4566 34 4506 

5 3571 20 4565 35 0536 

6 4590 21 3540 36 4517 

7 4562 22 3588 37 5511 

8 5588 23 5516 38 5585 

9 3558 24 4568 39 5551 

10 5584 25 4553 40 5539 

11 5509 26 2555 41 5587 

12 4503 27 2568 42 5551 

13 4559 28 3597 43 5508 

14 5568 29  4581   

15 2571 30 2540   

 ُأدطٟ ايجبات بططٜكتني.-2

 ي٬تػام ايساخًٞ. Alphakronbachs)) َعاٌَ ايفا نطْٚبار -أ

ٜهؿـ يٓا ٖصا ا٭غًٛب َس٣ اتػام ازا٤ املبشٛخ َٔ ؾكط٠ إىل أخط٣، ايصٟ      
ٜعٚزْا بتكسٜط دٝس يف اغًب املٛاقـ، ٚاغتدسّ ايباسح اغتُاضات ايبشح مجٝعٗا 

( اغتُاض٠ َٚٔ ثِ اغتدسّ َعازي١ ايؿانطْٚبار، ٚقس بًؼ َعاٌَ 528ايبايؼ عسزٖا)
ًا عٓس َكاضْت٘ ع٢ً ٚؾل َعٝاض (، ٜٚعس ٖصا املعاٌَ َطتؿع80598ثبات املكٝاؽ)

 .(12)َطًل
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 ططٜك١ ايتذع١٥ ايٓكف١ٝ. -ب

تكّٛ ؾهط٠ ايتذع١٥ ايٓكؿ١ٝ ع٢ً أغاؽ قػ١ُ ؾكطات املكٝاؽ ع٢ً ْكؿني           
َتذاْػني، ٚقس مت سػاب ايجبات ع٢ً ٚؾل ٖصٙ ايططٜك١ بٛاغط١ اغتدساّ 

( ؾكط٠ ع٢ً دع٤ٜٔ 43)ا٫غتُاضات مجٝعٗا عٔ ططٜل تكػِٝ ؾكطات املكٝاؽ ايبايػ١
(، ٚاؾع٤ ايجاْٞ ٜهِ ايؿكطات ايعٚد١ٝ اييت 21ا٭ٍٚ ٜهِ ايؿكطات ايؿطز١ٜ ايبايػ١ )

 ( ؾكط٠. 21بًػت )

مت اغتدطاز َعاٌَ اضتباط برلغٕٛ بني زضدات اؾعأٜٔ باغتدساّ َعازي١           
بًؼ َعسٍ  ، يف سني8350غٝدلَإ ايتكشٝش١ٝ، إش بًؼ َعسٍ ايجبات يًؿكطات ايؿطز١ٜ

(، ٚبًؼ َعسٍ ايجبات يًؿكطات ايعٚد١ٝ ٚايؿطز١ٜ) 8054ايجبات يًؿكطات ايعٚد١ٝ )
ٍٍ. نُا َبني يف دسٍٚ)8058  (.9(، ٖٚٛ َعاٌَ ثبات عا

 (  َعاٌَ ايجبات9دسٍٚ )

 ططٜك١ ايتذع١٥ ايٓكف١ٝ ايفا نطْٚبار

80598 8058 

 عاؾطًا: ايٛغا٥ٌ االسكا١ٝ٥ املػتدس١َ. 

 ٞ يعٝٓتني َتططؾتٝني.اٱختباض ايتا٥ -أ

 ا٫ختباض ايتا٥ٞ يع١ٓٝ ٚاسس٠ -ب

 ع٬ق١ زضد١ ايؿكط٠ بايسضد١ ايه١ًٝ يٲختباض -ت

(: يسضاغ١ ايس٫ي١ اٱسكا١ٝ٥ يًع٬ق١ بني Cui square test) 2اختباض نا -خ
 َتػرلٜٔ َٔ املتػرلات ا٫زل١ٝ. 

 ططٜك١ ايتذع١٥ ايٓكؿ١ٝ. -ز

 َعاٌَ ايؿانطْٚبار -ح

 ايتهطاضات ا٭سكا١ٝ٥. -ر

 طاف املعٝاضٟ.اٱم  -ز
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 أسس عؿط: حتسٜس املكطًشات ٚاملفاِٖٝ:

تػُٝات َتعسز٠ مت إط٬قٗا ع٢ً ايتذُعات امل١ٝٓٗ االحتاز، ايٓكاب١ ، اجلُع١ٝ: -1
ع٢ً َػت٣ٛ ايعطام يهٓٗا تٴعطٞ املع٢ٓ ْؿػ٘، ٚتٓسضز مجٝعٗا يف َػٸ٢ُ ايٓكابات 

 .امل١ٝٓٗ

زٍٚ أخط٣ غبب ايعطٚف  ٜٚعين بٗا ايباسح ٖذط٠ ايؿباب إىلأظ١َ اهلذط٠:   -2
 .2003ا٭١َٝٓ ٚا٫قتكاز١ٜ اييت تعطض شلا ايبًس بعس 

:  املككٛز بٗا ايٓكل اؿاز يف ايطاق١ ايهٗطبا١ٝ٥ يف ايعطام بعس أظ١َ ايهٗطبا٤ -3
2003 . 

: اغعاض ايٓؿط. ٜٚعين بٗا ايباسح ا٭نؿاض ايهبرل يف أغعاض ايٓؿط أظ١َ أخنفاض  -4
 .2014يف ا٭ؾٗط ا٭خرل٠ َٔ 
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 ثٓا عؿط:َتػريات ايسضاغ١ ا

 ( َتػريات ايسضاغ10١دسٍٚ)                          

 املتػرلات ايتابع١ املتػرلات ايٛغٝط١ املتػرلات املػتك١ً

ا٫عتُاز ع٢ً اٱع٬ّ  
 اؾسٜس

اعتُاز اعها٤ ايٓكابات  
امل١ٝٓٗ يف قاؾع١ نطب٤٬ املكسغ١ 

 ع٢ً اٱع٬ّ اؾسٜس

 ١املتػريات ايسميػطافٝ -
 امناط ا٫غتدساّ -
طبٝع١ ا٭ظَات اييت ٜتِ  -

 ايتعطض شلا
ْٛع ٚطبٝع١ ٚغا٥ٌ  -

 اٱع٬ّ اؾسٜس

اغتدساّ أعها٤ ايٓكابات  - 
 يٲع٬ّ اؾسٜس.

تؿهٌٝ ايطأٟ ايعاّ إظا٤ -
ا٭ظَات يف قاؾع١ نطب٤٬ 

 املكسغ١
 َػت٣ٛ تأثرل اٱع٬ّ اؾسٜس -

 ثالث١ عؿط: زضاغات غابك١.  

ٛض زضاغات غابك١ ّقػِ ايباسح ٖصٙ ايسضاغات املتٝػط٠ أَاَ٘ ع٢ً يف ق     
زضاغات عطاق١ٝ، ٚعطب١ٝ، ٚأدٓب١ٝ، ؾه٬ً عٔ َكساض أٚ سسٚز ايؿا٥س٠ َٓٗا، ٚتٴعٸس 
ايسضاغات ايػابك١ شا أ١ُٖٝ نبرل٠ يًباسجني ٚايساضغني يف اٱختكاقات اٱْػا١ْٝ، 

ٔٸ  املػًُات غرل ايجابت١ ٚاملتػرل٠ َع ٭ٕ ايعاٖطات ا٫دتُاع١ٝ ٚاٱع١َٝ٬ باتت َ
تبأٜ املتػرلات ايٛغٝط١، يصا ؾإٕ زضاغ١ أغباب ٖصا ايتػٸرل ٚسسٚزٙ ٚايعٛاٌَ اييت 

 أغُٗت يف سكٍٛ ٖصا ايتػٝرل ٜٴعٸس ْكط١ اْط٬م دسٜس٠ يسضاغات أخط٣.
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 عطض ايسضاغات ايػابك١:

 أٚاًل: زضاغات عطاق١ٝ.

 .(31)(2014زضاغ١ ايتُُٝٞ)

ت أٖساف ايبشح يف َعطؾ١ زٚاؾع اغتدساّ ايؿباب يٲع٬ّ اؾسٜس، متشٛض      
ٚتؿػرل ايهٝؿ١ٝ اييت ٜػتدسَٕٛ ؾٝٗا ٖصٙ ايٛغ١ًٝ، نُا قسّ ايباسح ؾطٚنًا عس٠ ٖٞ: 
مجٗٛض ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ اؾسٜس ؾاعٌ يف ؼكٝل أٖساف اتكاي١ٝ تًيب تٛقعات٘، ٜٚعدل 

ض عهِ عٛاٌَ ايؿطٚم ايؿطز١ٜ اغتدساّ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ اؾسٜس عٔ سادات اؾُٗٛ
ٚايتؿاعٌ ا٫دتُاعٞ ٚتٓٛع اؿادات. ٚقس اغتدسّ ايباسح املٓٗر ايٛقؿٞ يف 

 ايٛقٍٛ يًُعًَٛات.
ٚخًكت ايسضاغ١ إىل ايٓتا٥ر اٯت١ٝ: ايتأنٝس ع٢ً ا٫غتدساّ ايٛاغع يٲْذلْت  -1

 ١. َٔ ايؿباب، ٖٚصٙ ايٓتٝذ١ ٫ؾت٘ ٚشات ز٫ي١ ع٢ً إٔ َ٪ؾطات ا٫غتدساّ عايٝ
اؾاضت إىل إٔ ا٫غتدساّ ايط٥ٝؼ يٛغا٥ٌ اٱع٬ّ اؾسٜس ٜطدح نؿ١ ايصنٛض   -2

 يف ايع١ًُٝ تًو َكابٌ َػت٣ٛ اقٌ َٔ ا٫غتدساّ َٔ اٱْاخ.
ايتأثرل ايٛانح ٚاملباؾط يٲْذلْت يف َػت٣ٛ ايتعطض يٛغا٥ٌ اٱع٬ّ ايتكًٝس١ٜ، -3

ذلْت أغِٗ يف إسساخ تطادع إش تؿرل ايٓتا٥ر إىل إٔ ا٫غتدساّ ايٛاغع يًؿباب يٲْ
نبرل يف ا٫ٖتُاّ بٛغا٥ٌ اٱع٬ّ ايتكًٝس١ٜ ا٭خط٣، ٚدا٤ ٖصا ا٫غتدساّ ايٛاغع 
بػبب َا تكسَ٘ ؾبه١ اٱْذلْت يًُػتدسَني َٔ غٗٛي١ اؿكٍٛ ع٢ً ا٭خباض 

 .َٚعطؾ١ ا٭سساخ اؾاض١ٜ أ٫ًٚ بأٍٚ ٚبػٗٛي١ َع إؾباعٗا يبعض سادات ايؿباب

 . (31)2013 زضاغ١ ايػعسٟ

غعت ٖصٙ ايسضاغ١ إىل َعطؾ١ أمناط تعطض مجٗٛض بػساز ع٢ً ايٓؿطات ا٭خباض١ٜ، 
َٚعطؾ١ أٚيٜٛاتِٗ بؿإٔ ا٭ظَات، ٚنصيو ايهؿـ عٔ سذِ اعتُاز اؾُٗٛض ع٢ً 
ايٓؿطات، ؾه٬ً عٔ سذِ املعطؾ١ املتشكك١ َٔ شيو. ٚقس اغتدسّ ايباسح املٓٗر 

(، ٚخًكت 476تُاض٠ ع٢ً ع١ٓٝ َه١ْٛ َٔ )املػشٞ يف مجع ايبٝاْات عدل تٛظٜع اغ
ايسضاغ١ إىل إٔ: ٜعزاز تعطض اؾُٗٛض يًٓؿطات ا٭خباض١ٜ َع اظٜاز سس٠ ا٭ظَات، 
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ؾه٬ً عٔ إٔ اؾُٗٛض ٜٗتِ مبٛدع ايٓؿط٠، ٚاِْٗ وطقٕٛ ع٢ً َؿاٖس٠ ايٓؿطات اييت 
  تطنع ع٢ً ايٛنع ا٭َين ايصٟ ؾهٌ يسِٜٗ ٖادػًا َٔ اـٛف ٚايكًل

 .(31)2011يًٗٝيب زضاغ١ ا
غعت ايسضاغ١ ملعطؾ١ ايهٝؿ١ٝ اييت ٜػتدسّ ؾٝٗا ايؿباب ايعطاقٞ اٱع٬ّ اؾسٜس      

يًشكٍٛ ع٢ً املعًَٛات بؿإٔ ا٭سساخ اؾاض١ٜ، ؾه٬ً عٔ َعطؾ١ تؿه٬ٝت ايؿباب 
ايعطاقٞ يف ا٫عتُاز ع٢ً ٚغ١ًٝ َٔ زٕٚ أخط٣، ٚؼسٜس املكازض اييت ٜعتُس عًٝٗا 

اؿكٍٛ ع٢ً املعًَٛات بايؿإٔ ْؿػ٘. ٚقس اغتدسّ ايباسح املٓٗر  املبشٛثني يف
 ( ؾطزًا.410املػشٞ يف مجع ايبٝاْات عدل تٛظٜعٗا ع٢ً ع١ٓٝ َه١ْٛ َٔ )

 ٚقسّ ايباسح ؾطٚنًا  يسضاغت٘ اثبت ؾٝٗا قش١ ايؿطٚض ا٭ت١ٝ:  
تٛدس ع٬ق١ شات زاي١ إسكا١ٝ٥ بني َعسٍ ايتعطض يٲْذلْت ّٚنٌ َٔ زٚاؾع  -1

 صا ايتعطض ٚا٫ؾباعات اييت ؼككٗا. ٖ
تٛدس ع٬ق١ شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بني َس٣ ا٫عتُاز ع٢ً اٱْذلْت ٚايتأثرلات  -2

 ايٓامج١.
 -ٚخًكت ايسضاغ١ إىل َا ٜأتٞ:    

، إش أٚنشت ا٭ٚىل إٕ اغتدساّ ايؿباب ايعطاقٞ يٲع٬ّ اؾسٜس دا٤ يف املطتب١-3
ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ايتكًٝسٟ، ٜػتدسَٕٛ ؾبه١ %( َٔ َػتدسَٞ 63عٔ إٔ َا ْػبت٘ )

 اٱْذلْت.
ٜعزاز اغتدساّ ايؿباب يٲْذلْت عٓس عسّ اتاس١ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ا٭خط٣ أثٓا٤ -4

 سسٚخ ا٭ظَات.
 ثاْٝا: زضاغات عطب١ٝ.

 ( 31)(2011عبس اجملٝس)

غعت ايسضاغ١ إىل  ايهؿـ عٔ أِٖ َهاَني ًَؿات ايؿسٜٛ اييت ٜتعطض شلا 
سؾت إىل َعطؾ١ تأثرل طبٝع١ اؿسخ يف أغايٝب ٖصٙ املًؿات، ؾه٬ً عٔ ايؿباب، نُا ٖ

ايٛقٛف ع٢ً زلات تؿاعٌ اؾُٗٛض َع ًَؿات ا٭ظَات اؾاض١ٜ، ٚقس اؾذلنت 
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ايباسج١ ٚدٛز ع٬ق١ اضتباط١ٝ بني ا٫عتُاز ع٢ً ًَؿات ايؿٝسٚ ٚنجاؾ١ َتابعتٗا، نُا 
ا٥ل ايسميػطاؾ١ٝ، ٚاغتدسَت اؾذلنت ٚدٛز ؾطٚم زاي١ بني املبشٛثني تبعًا يًدك

ٚخًكت ايسضاغ١ إىل إٔ اؾُٗٛض ٜؿهٌ اغتدساّ ايٝٛتٝٛب،  ايباسج١ املٓٗر املػشٞ
ت٬ٙ َٛقع نٛنٌ َٚٔ ثِ ٜاٖٛ، ؾه٬ً عٔ اضتؿاع اغتدساّ ايعطب ملٛاقع اباس١ٝ ع٢ً  

 .ايٝٛتٝٛب

 .   (31)(2011ذلُٛز) 

تٛظٝـ ايؿباب يٛغا٥ٌ ايتٛاقٌ ٖسؾت ايسضاغ١ إىل َعطؾ١ ايهٝؿ١ٝ اييت ٜتِ بٗا     
اٱدتُاعٞ َٔ َٛاقع ٚقشـ إيهذل١ْٝٚ َٚٓتسٜات َٚسْٚات ٚتطبٝكات يف ؼؿٝع 
اجملتُع ٚتعب٦ت٘ مٛ املٛنٛعات اييت ٜٗسف إىل ؼكٝكٗا ايكا٥ُني. ٚخًكت ايسضاغ١ إىل 
إٔ يؿبهات ايتٛاقٌ اٱدتُاعٞ زٚضًا نبرلا يف ؼؿٝع اؾُٗٛض ايعطبٞ يف َكط ٚتْٛؼ 

 ٛ اقطاض ْعاّ زميكطاطٞ ٚايتعبرل عٔ ْؿػ٘ ع٢ً ٚؾل آيٝات ٖٛ ىتاضٖا.م

 .  (31()2007زضاغ١ ْكط)

ٖسؾت ايسضاغ١ إىل َعطؾ١ زٚض ٚغا٥ٌ اٱتكاٍ اؾسٜس٠ يف ايهؿاح َٔ        
اؿكٍٛ ع٢ً سطٜات دسٜس٠، ٚاغتدسَت املٓٗر املػشٞ، ٚخًكت ايسضاغ١ إىل متٝع 

تعبرل ملا تٛؾطٙ َٔ ؾها٤ات ٚاغع١ يسعِ ٖصٙ اؿطٜات، املسْٚات ع٢ً قعٝس سط١ٜ اي
 ؾه٬ً عٔ اتاستٗا اجملاٍ اَاّ اؾُاعات ٚا٫قًٝات يًتعبرل عٔ ْؿػٗا

(19)(2006ؾاٖني )
. 

ٖسؾت ايسضاغ١ إىل َعطؾ١ اغباب ايتعطض إىل املٛاقع اٱيهذل١ْٝٚ اٱشاع١ٝ                
عطؾ١ َس٣ ثك١ ايؿباب اؾاَعٞ بٗصٙ املٛاقع، ٚايتًؿع١ْٜٝٛ ايعطب١ٝ ٚا٭دٓب١ٝ ٚنصيو مل

 -ٚقس اغتدسَت ايباسج١ املٓٗر املػشٞ ٚقسَت ث٬ث١ ؾطٚض ٖٞ نُا ٜأتٞ:
 ٖٓاى ع٬ق١ بني َتػرلات ا٫عتُاز ع٢ً ٖصٙ املٛاقع ٚبني تؿه٬ٝتِٗ شلا.  .1

 تٛدس ع٬ق١ بني َتػرلات ا٫عتُاز ٚبني ايجك١ يف ٖصٙ املٛاقع.  .2

بني َتػرلات ا٫عتُاز ٚبني ا٫غتػطام ايػٝاغٞ يس٣ ايؿباب  ٖٓاى ع٬ق١ .3
 -اؾاَعٞ، ٚقس خٳًكت ايسضاغ١ إىل َا ٜأتٞ:
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 تكسض نٌ َٔ َٛاقع قٓٛات اؾعٜط٠ ٚايعطب١ٝ قا١ُ٥ املٛاقع اٱشاع١ٝ ٚايتًؿع١ْٜٝٛ -1

 اٱيهذل١ْٝٚ ايعطب١ٝ يس٣ املبشٛثني. 

ٛاقع اٱشاع١ٝ ٚايتًؿع١ْٜٝٛ املكس١َ بني قا١ُ٥ امل BBCٚCNN استًت َٛاقع -2
 اٱيهذل١ْٝٚ ا٭دٓب١ٝ يس٣ املبشٛثني. 

نإ أِٖ غبب يتكؿح املبشٛثني شلصٙ املٛاقع ٖٛ )متٝعٖا بؿٛض١ٜ املعًَٛات  -3
 ٚسساثتٗا(. 

أنست ايٓتا٥ر إٔ أِٖ تأثرلات ا٫عتُاز، ٖٞ ايتأثرلات املعطؾ١ٝ ايٓاػ١ عٔ ططٜل -4 
 ايتعطض شلصٙ املٛاقع.

 عًٝل ع٢ً ايسضاغات ايػابك١:ايت

 أٚال: أٚد٘ ايتكاضب ٚايتبأٜ بني ) زضاغات غابك١( َع زضاغيت.

اعتُس ايباسح يف ايسضاغ١ اؿاي١ٝ ع٢ً ايٓعط١ٜ ْؿػٗا اييت اعتُستٗا ايسضاغات  -1
ايػابك١ املؿاض ايٝٗا، عدل شنطٖا بؿهٌ قطٜح نُٔ ايعٓٛإ ايط٥ٝؼ يًبشح، يهٓٗا 

رلات اٱخط٣ غٛا٤ املتػرلات املػتك١ً َٓٗا، أّ ايتابع١ َجٌ زضاغ١ اختًؿت عٓٗا يف املتػ
( ٚزضاغ١ )ٖب١ 2007zixue (. ٚزضاغ١) 2013) ؾطٜـ ايػعسٟ 

 (. 2006ؾاٖني)

ٚدس ايباسح إٔ ٖٓاى تطابل يف اعتُاز ايٓعط١ٜ ٚاملتػرل املػتكٌ يف بعض  -2
ع ايبشح ٚعٝٓت٘ َجٌ ايسضاغات، يهٓٗا اختًؿت يف املتػرل ايتابع  ٚاؾُٗٛض ٚفتُ

 زضاغ١ ) مجع١ قُس عبس اهلل ايًٗٝيب(. 

ٚدس ايباسح إٔ ٖٓاى تطابل بني ايسضاغ١ اؿاي١ٝ ٚايسضاغات املؿاض ايٝٗا إش مت  -3
اغتدساّ املٓٗر ايٛقؿٞ، ؾه٬ً عٔ اغتدساّ املٓٗر املػشٞ يف مجع املعًَٛات 

 ٚؼًًٝٗا. 
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دع٥ٝات اٱع٬ّ اؾسٜس، مبع٢ٓ  ٚدس ايباسح إٔ بعض ايسضاغات اؾاضت إىل  -4
أْٗا زضغت تأثرل ٚغ١ًٝ َٔ ٚغا٥ً٘ َٔ زٕٚ زضاغ١ ايٛغا٥ٌ ا٭خط٣ نُا يف ) زضاغ١ 

 (.2012( ٚ) زضاغ١  ايطعٛز 2011( ٚ) زضاغ١ قُٛز 2007سػين ْكط 

تطابل ايٓتا٥ر اييت خًكت إيٝٗا ايسضاغ١ اؿاي١ٝ َع ايسضاغات ا٭خط٣، ٫  -5
تدساّ اٱع٬ّ اؾسٜس يف ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ايتكًٝسٟ، ٚقٛض تعاٜس غٸُٝا يف قٛض تأثرل اغ

اغتدساَٗا يف اٜاّ ا٭ظَات، ؾه٬ً عٔ ا٫ظزٜاز املتػاضع يف ْػب اغتدساّ اٱع٬ّ 
اؾسٜس َٔ اؾُٗٛض بؿهٌ َهططز ٖٚصا َا ت٪نسٙ اٱسكا٤ات ايطزل١ٝ ملٛاقع 

 اٱسكا٤ املدتك١ بٗصا ايؿإٔ.

 اغات ايػابك١.ثاْٝا: االفاز٠ َٔ ايسض

اغِٗ إّط٬ع ايباسح ع٢ً ايسضاغات ايػابك١ يف ؼسٜس عٓٛإ ايبشح اؿايٞ  -1
 َٚتػرلات٘ بؿهٌ زقٝل مبا ىسّ ؼكٝل ا٭ٖساف احملسز٠ يف ايبشح.

إٔ اٱّط٬ع ع٢ً اٱطاض ايٓعطٟ يًسضاغات ايػابك١ اغِٗ يف بًٛض٠ اّطاض ْعطٟ  -2
 عتُاز ٚتطتٝب ا٭ٚيٜٛات.شلصا ايبشح عدل تطبٝل ؾطٚض ْعطٜيت ا٫

َعطؾ١ ايٓتا٥ر اييت تٛقًت ايٝٗا ايسضاغات ايػابك١ َٚكاضْتٗا بايٓتا٥ر اييت  -3
 تٛقٌ ايٝٗا ٖصا ايبشح.

أغِٗ اط٬ع ع٢ً ايسضاغات ايػابك١ يف ظٜاز٠ َعطؾ١ٝ يس٣ ايباسح يف ؾإٔ  -4
 زضاغات اؾُٗٛض اييت 

 تتعًل باٱع٬ّ اؾسٜس.
بك١ يف زؾع ايباسح إىل أختٝاض فتُع عح بهط ٚع١ٓٝ أغُٗت ايسضاغات ايػا-5

 دسٜس٠ مل ٜتِ زضاغتٗا يف أطاض املتػرل املػتكٌ اٱع٬ّ اؾسٜس. 
ٛٳنٳحٳ َٔ إغتعطاض ايسضاغات ايػابك١ إٔ ؾٝٗا دٛاْب َؿذلن١ َع عجٓا -6 تٳ

اؿايٞ ٜتكٌ بؿُٛشلا ع٢ً اغ١ً٦ ٚقاٚض َؿٝس٠ يًبشح عدل تهُني بعهٗا يف اغتُاض٠ 
 عجٓا.

عدل ٬َسعتٓا ايهٝؿ١ٝ اييت ٜتِ ؾٝٗا ؼسٜس فتُع ايبشح ٚعٝٓت٘ يف ايسضاغات  -7
 ايػابك١ سؿعْا ٫عتُاز َعٝاض عًُٞ يف اختٝاض فتُع ايبشح ٚعٝٓت٘ . 
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 اهلٛاَـ
، 1981( غطٜب قُس غٝس أمحس، تكُِٝ ٚتٓؿٝص ايبشح اٱدتُاعٞ، ايكاٖط٠، زاض اٱٖطاّ، (1

  .72م

يكِٝ، َٓاٖر ٚأغايٝب نتاب١ ايبشح ايعًُٞ يف ايسضاغات اٱْػا١ْٝ، بػساز، َطنع ناٌَ ا (2)
 .182، م2012محٛضابٞ، 

ضعس داغِ ايهعيب، تكٓٝات ايبشح اٱع٬َٞ املعاقط،  بػساز، زاض َٝعٚبٛتاَٝا يًطبع ٚايٓؿط  (3)
  .29، م2015ٚايتٛظٜع، 

(4) Berenson, M. L.D. M. Levine, et al. (Basic business statistic : 
concepts and application. Upper Saddle River, N .J , pearson 
prentice hall, 2009, p24. 

، 2004( غاَٞ طاٜع، َكس١َ يف َٓاٖر ايبشح، ايكاٖط٠، َطنع ايكاٖط٠ يًتعًِٝ املؿتٛح، (5
   .207م

،ايكاٖط٠، زاض ايٓؿط 6ضدا٤ ابٛ ع٬ّ، َٓاٖر ايبشح يف ايعًّٛ ايٓؿػ١ٝ ٚايذلب١ٜٛ، ط (6)
  .465، م2007يًذاَعات،

ؾإ زايٝني، زٜبٛ يسب ٚآخطٕٚ، َٓاٖر ايبشح ايعًُٞ يف اايذلب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ ايذلبٟٛ، ت:  (7)
  .448، م1977قُس ْبٌٝ، ايكاٖط٠ ، َهتب١ ا٭لًٛ َكط١ٜ، 

(8) Gronlund, N. Measurement and Evolation n teaching second , 
New Yourk .McGrew. 1981,P253 .  

عبس اؾًٌٝ ابطاِٖٝ ايعٚبعٞ ٚآخطٕٚ، ا٫ختباضات ٚاملكاٜٝؼ ايٓؿػ١ٝ ،داَع١ املٛقٌ، ( ٜٓعط: (9
 .74، م1981

(10)See: Stanley, C, j, Hopkins, K.D, K, Educational and 
Psychological measurement and evalution , N. J, Prentice – Hill, 
1970,P345.      

ٜٓعط: عبس ايطمحٔ قُس عٝػٟٛ، ايكٝاؽ ٚايتذطٜب يف عًِ ايٓؿؼ ٚايذلب١ٝ، ايكاٖط٠، زاض  ((11
  .50، م1974ايٓٗه١، 

(12)See:Hinkle, D, Wiersma,S. applied statistic for the behavioral 
science, Rond Mc, nally,Chicago, 1981, P175.  

ايؿباب ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ اؾسٜس ٚاٱؾباعات املتشكك١، َسٜٔ عُطإ ايتُُٝٞ، اغتدساّ ( (13
اططٚس١ زنتٛضاٙ غرل َٓؿٛض٠ ، ن١ًٝ اٱع٬ّ ،قػِ ايكشاؾ١ اٱشاع١ٝ ٚايتًؿع١ْٜٝٛ، داَع١ 

 .2014بػساز،
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ؾطٜـ غعٝس محٝس ايػعسٟ، اعتُاز اؾُٗٛض ع٢ً ْؿطات ا٭خباض يف ايكٓٛات ايؿها١ٝ٥   (14)
 ٚاٯثاض املتشكك١ عٓ٘. 

َػش١ٝ ؾُٗٛض َس١ٜٓ بػساز" اططٚس١ زنتٛضاٙ غرل َٓؿٛض٠، داَع١ بػساز، ن١ًٝ اٱع٬ّ،  " زضاغ١
 .2013قػِ ايكشاؾ١ اٱشاع١ٝ ٚايتًؿع١ْٜٝٛ، 

مجع٘ قُس عبس اهلل ايًٗٝيب، اعتُاز ايؿباب ايعطاقٞ ع٢ً ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ اؾسٜس٠ يف َتابع١ (15)
َٓؿٛض٠، َعٗس ايبشٛخ ٚايسضاغات ايعطب١ٝ املٓع١ُ  ا٭سساخ اؾاض١ٜ يف ايعطام، ضغاي١ َادػترل غرل

 .2011ايعطب١ٝ يًذلب١ٝ ٚايجكاؾ١ ٚايعًّٛ، داَع١ ايسٍٚ ايعطب١ٝ ، ايكاٖط٠، 

أزلا٤ َػعس عبس اجملٝس، اعتُاز ايؿباب املكطٟ ع٢ً َهاَني ًَؿات ايؿسٜٛ ع٢ً اٱْذلْت ( (16
داَع١ سًٛإ، ن١ًٝ اٯزاب، قػِ اٱع٬ّ،  يف َتابع١ ا٭سساخ احمل١ًٝ، ضغاي١ َادػترل غرل َٓؿٛض٠،

2011. 
خايس ٚيٝس قُٛز زٚض ؾبهات ايتٛاقٌ اٱدتُاعٞ يف ايتػٝرل ايػٝاغٞ، زضاغ١ َادػترل  (17)

  .2012غرل َٓؿٛض٠، داَع١ ايؿطم ا٭ٚغط، ن١ًٝ اٱع٬ّ، 

 ايعطبٞ، ف١ً ( سػين قُس ْكط، املسْٚات اٱيهذل١ْٝٚ ٚزعِ ايتعبرل عٔ ايتعسز١ٜ يف ايعامل(18
 .2010، غبتُط/ 3( ع8عٛخ ايطأٟ ايعاّ، اجملًس)

ٖب١ أَني ؾاٖني، اعتُاز ايؿباب اؾاَعٞ ع٢ً املٛاقع اٱشاع١ٝ ٚايتًؿع١ْٜٝٛ ا٫يهذل١ْٝٚ   (19)
يًشكٍٛ ع٢ً املعًَٛات ايػٝاغ١ٝ، اجمل١ً املكط١ٜ يبشٛخ ايطأٟ ايعاّ، اجملًس ايػابع، ايعسز ا٭ٍٚ، 

 .2006ٜٓاٜط/ْٜٛٝٛ، 
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 املبشح األٍٚ: اإلعالّ اجلسٜس ٚدسي١ٝ تػُٝات٘.

 متٗٝس :
مل ٜتؿل املدتكٕٛ يف ؼسٜس تػ١ُٝ اٱع٬ّ اؾسٜس، ٌٖ ٖٞ قسمي١ تٴطًل ع٢ً       

ّنٌ دسٜس يف ٚقت سسٚث١، أٚ ٖٞ ٚيٝس٠ ايتطٛضات ايتهٓٛيٛد١ٝ، ٚتعبرل عٔ ٚاقع 
ٜس آْٞ ؾطنت٘ ايب١٦ٝ اٱع١َٝ٬ اؿسٜج١ مبسٜات أخط٣؟، ٚع٢ً ٚؾل ٖصٙ ايط١ٜ٩ دس

اْطًكت تػُٝات عس٠ ملؿّٗٛ اٱع٬ّ اؾسٜس تعهؼ ٚاقع ايب١٦ٝ اييت اْطًكت َٓٗا ٖصٙ 
املؿاِٖٝ أٚ ايتػُٝات، يصا ؾإْٓا لس أَآَا َؿاِٖٝ عس٠ أقذلٕ بٗا اٱع٬ّ اؾسٜس، 

َؿّٗٛ اٱع٬ّ اؾسٜس ع٢ً ايكشـ اٱيهذل١ْٝٚ، ؾبعض خدلا٤ اٱع٬ّ ٜطًكٕٛ 
ٚبعهِٗ ٜطًكٕٛ ٖصا املؿّٗٛ ع٢ً ؾبهات ايتٛاقٌ اٱدتُاعٞ،  ٚآخطٕٚ ٜطًكٕٛ 
اٱع٬ّ اؾسٜس ع٢ً ايدلاَر اؿٛاض١ٜ يف ايتًؿعٜٕٛ، ست٢ املدتكني يف ؾإٔ اٱع٬ّ 

 بٗصا ايؿإٔ. اؾسٜس مل ٜتؿكٛا ع٢ً تعطٜـ َٛسس ميهٔ إٔ هٝب عٔ تػا٫٩ت املٗتُني

 إؾاضات تاضرن١ٝ يإلعالّ اجلسٜس

دا٤ت ايذلمج١ اؿطؾ١ٝ ملؿّٗٛ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ اؾسٜس َٔ ايًػ١ ا٫ْهًٝع١ٜ      
(New media( ؾه١ًُ ،)media مجع ٖٞٚ )ّ( تكابًٗا يف ايعطب١ٝ ) ٚغا٥ٌ إع٬

سني  (، ٚتكابًٗا يف ايًػ١ ايعطب١ٝ )ٚغ١ًٝ إع٬ّ(، ٚع٢ً ٚؾل ٖصاmediumَؿطزٖا )
( ْعين ب٘ )ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ اؾسٜس(، ٚقس تبأٜ ايباسجٕٛ يف New Mediaْكٍٛ )

ؼسٜس ٖٜٛت٘، ٚقسَت ي٘ تعطٜؿات َتعسز٠ تٓػذِ َع ض٩ٜتِٗ ٚؾُِٗٗ ي٘، ؾه٬ً عٔ 
 .(1)ايب١٦ٝ اييت ٜٓتُٕٛ ايٝٗا

٫ ٜٛدس تاضٜذ قسز ميهٔ يٓا إٔ ْؿرل عدلٙ  بايسق١ إىل ظٗٛض َكطًح اٱع٬ّ     
سٜس ٚتساٚي٘، يهٔ أٚىل اٱؾاضات بؿإٔ ٖصا املؿّٗٛ ناْت َع اخذلاع املطبع١ يف اؾ

ٕٸ ٖصا 1447 َٔ قبٌ ايعامل ا٭ملاْٞ ْٛتٓدلؽ، ٜٚصٖب اقشاب ٖصٙ ايط١ٜ٩ إىل أ
ا٫خذلاع أسسخ ْك١ً نبرل٠ أغُٗت يف ٫ٚز٠ أسس أِٖ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ اؾُاٖرلٟ 

شـ، ف٬ت( ٚطبعٗا ٚتٛظٜعٗا بؿهٌ املتُج١ً يف ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ املطبٛع١ ) ق
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ٕٸ (Pingree، ٚبَٓهطٟ  (Gitelman) ، يف سني ٜعسٸ ايباسجإ غٝتًِ (2)ػاضٟ ( أ
َع اخذلاع ايتًػطاف َػتٓسٜٔ إىل ؾهط٠  1840أٍٚ اغتدساّ شلصا املؿّٗٛ نإ يف 

ا٫ْتكاي١ٝ يف فاٍ اٱع٬ّ ايصٟ َجٸً٘ ٖصا ا٫خذلاع، َٚا ّٚؾطٙ َٔ غطع١ اْتكاٍ 
 . (3)ملعًَٛات بني زٍٚ ايعامل املتعسز٠ا

ٌٸ اخذلاع ٜتٸعًل با٫تكاٍ ع٢ً أْ٘ ٚغ١ًٝ     ٚبكٞ املدتكٕٛ ٚاؾُٗٛض ٜكٸٓؿٕٛ ن
، ٜٚؿرل 1925ٚايتًؿعٜٕٛ  1918إع٬ّ دسٜس٠، نُا سسخ َع اخذلاع ايطازٜٛ 

ٕٸ بطاَح اؿٛاض ) ( اييت بسأت بايبح يف ايعكس TV/Talk Radioبعض ايباسجني إىل أ
يطابع َٔ ايكطٕ املانٞ، َاٖٞ إ٫ منطًا َٔ أمناط اٱع٬ّ اؾسٜس، ٚنإ ايط٥ٝؼ ا

ا٫َرلٜهٞ) ؾطاْهًني ضٚظؾًت( ٜػتدسَُٗا يًتٛاقٌ َع اؾُٗٛض بؿهٌ نبرل 
ٚٚاغع، ٚاغتُطت ٖاتإ ايٛغًٝتإ بتذسٜس ْؿػُٝٗا عدل إْتاز بطاَر س١ٝ َباؾط٠ 

 .(4)تتٛاقٌ َع اؾُٗٛض
تدسّ َكطًح اٱع٬ّ اؾسٜس نإ َاضؾاٍ إ٫ إٔ أٍٚ َٔ اغ   

عٓسَا ّؼسخ عٔ ايتطٛضات 1953( Marshal McLuhanَانًٖٛإ)
ايتهٓٛيٛد١ٝ َٚكسضتٗا ع٢ً مجع املعًَٛات ٚتٛقًٝٗا إىل بكاع ايعامل عدل ٖصٙ اـاق١ٝ 

َع  1960. ٚاظازت ٚترل٠ اغتدساّ ٖصا املكطًح (5)ايتهًٓٛد١ٝ اؾسٜس٠) ايتًؿعٜٕٛ(
از ايدلاَر اؿ١ٝ يف ايطازٜٛ ٚايتًؿعٜٕٛ، ٚاضتؿاع َػت٣ٛ تساٚي٘ َع  ظٗٛض تكاعس إْت

بطاَر أخط٣ َجٌ بطاَر  ايكباح يف اَرلٜها، ٚاغتُط ايتذسٜس َع بطاَر َجٌ أٚبطا 
ٚايتابًٜٛس، ٚظٗٛض ايتًؿعٜٕٛ ايتؿاعًٞ ايصٟ ٜتػِ بايتؿاع١ًٝ، اييت تعس اسس٣ اِٖ 

١ْٝ اغتدساَ٘ بٛاغط١ َٓك١ اٱْذلْت خٛام اٱع٬ّ اؾسٜس، ؾه٬ً عٔ إَها
 . (6)نرر)َتػرل( دسٜس

نُا أطًل َؿّٗٛ اٱع٬ّ اؾسٜس ع٢ً ) ايؿطٜط(  أبٸإ ايجٛض٠ اٱٜطا١ْٝ سني ؾأ       
بعض ايؿباب ا٫ٜطاْٞ ايجا٥ط إىل قطا٠٤ ايكشـ ايؿطْػ١ٝ ايٓاطك١ بايًػ١ ايؿاضغ١ٝ ع٢ً 

ٕ َع املػاؾطٜٔ، يٝتٸِ تٛظٜعٗا ع٢ً أؾطط١ ناغٝت، َٚٔ ثِ ْكًٗا إىل زاخٌ إٜطا
ايطاؾهني ؿه١َٛ ايؿاٙ ٚقطا٤تٗا َٔ املعاضنني، ٚايتأثرل يف َعٜٓٛات امل٪ٜسٜٔ 

 .(7)٫غتُطاض سهِ ايؿا٠
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ٚع٢ً ايطغِ َٔ اخذلاع اٱْذلْت يف ايٓكـ ايجاْٞ َٔ ايكطٕ املانٞ ٚظٗٛض        
ٕٸ بعض أؾهاٍ اٱتكاٍ بٛاغط١ ايؿبه١ ايعٓهبٛت١ٝ ْٚكٌ امل عًَٛات ٫سكا، إ٫ أ
إش أطًل ع٢ً  1990اغتدساّ َكطًح اٱع٬ّ اؾسٜس بؿهٌ ٚاغع نإ يف 

(، ٚباتت ٖصٙ  (Digital Technologiesايتهًٓٛدٝا ايطق١ُٝ املػتشسث١
( ٚبني اٱع٬ّ Old mediaايتهًٓٛدٝا ع١َ٬ ؾاضق١ يًتُٝٝع بني اٱع٬ّ ايتكًٝسٟ)

ايتطٛضات ايتهًٓٛد١ٝ ٚسكٍٛ انتؿاؾات  (، َٚع اغتُطاضnew mediaاؾسٜس )
ٖا١ً٥ يف فاٍ تهًٓٛدٝا املعًَٛات، ٚظٗٛض ؾبهات ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ اييت َٓشت 

 . (8)سٝعًا اؾذلانّٝا يًُػتدسَني يًتعبرل عٔ أْؿػِٗ اظزاز اغتدساّ ٖصا املؿّٗٛ
ؿهٌ مل ٚتععٻظ َؿّٗٛ اٱع٬ّ اؾسٜس َع اغتُطاض "ظاٖط٠ تؿذط املعًَٛات" ب      

ٜهٔ َتٛقعًا، ؾه٬ً عٔ تطٛض أغايٝب ا٫تكاٍ، َٚٔ ثِ ظٗٛض ٚغا٥ٌ ايتٛاقٌ 
(، ٚايؿٝؼ (Blogs(، ٚاملسٸْٚات YouTubeا٫دتُاعٞ َجٌ ايٝٛتٝٛب )

(، ٚقطنات ايبشح ايػطٜع ٚغرلٖا، اييت Tweeter(، ٚتٜٛذل)Facebookبٛى)
املػاؾات اؾػطاؾ١ٝ، ٚنإ شلا  اتاست يًذُٗٛض فا٫ً اؾذلانٝا نبرلًا، ٚأغُٗت يف إيػا٤

ٌّ يف تععٜع اؿٛاضات ٚايٓكاؾات، بني اؾُٗٛض بػض ايٓعط عٔ ايجكاؾ١  زٚض دٖٛط
 . (9)ٚايعطم ٚايك١َٝٛ ٚباتت عابط٠ يًشسٚز

 تعطٜفات اإلعالّ اجلسٜس.

ّقسّ خدلا٤ اٱع٬ّ ٚاملدتكٕٛ بٗصا اجملاٍ تعطٜؿات عس٠ ملؿّٗٛ اٱع٬ّ اؾسٜس      
َٔ ؾُِٗٗ شلصا املكطًح اؾسٜس، ؾبعهِٗ ٜٸعسٙ تطٛضًا طبٝعّٝا ٜٓػذِ َع َا َٓطًكني 

آيت إيٝ٘ ايجٛض٠ ايتهًٓٛد١ٝ، ٚآخطٕٚ ٜعسْٚ٘ أمنٛشدا يدلاَر ايتًؿعٜٕٛ ٚايطازٜٛ 
ايتؿاع١ًٝ اييت ظٗطت ٚاْتؿطت َع بس٤ سكب١ اـُػٝٓٝات ٚايػٝتٝٓٝات َجٌ بطاَر 

(Talk Showٜٚأٚبطا ٚقباح اـرل اَرل ،) ٙها ٚغرلٖا َٔ ايدلاَر، يف سني ٜعس
آخطٕٚ تعبرلًا عٔ اغتدساّ َٓك١ اٱْذلْت ايٓاتر عٔ اْسَاز ٚغا٥ط عس٠ َتُج١ً 

 بايٓل ٚايكٛض٠ ٚايكٛت، ٚؾُٝا ٜأتٞ ْػتعطض بعهًا َٔ ٖصٙ ايتعطٜؿات.
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( بأْ٘" High-Tech Dictionaryإش ٜعطؾ٘ قاَٛؽ ايتهٓٛيٛدٝا اؿسٜج١ )      
(، The integration of computersبني أدٗع٠ ايهَٛبٝٛتط) اْسَاز أٚ تهاٌَ

 ( ٚايٛغا٥ط املتعسز٠.computer networkingٚايؿبهات ايهُبٝٛتط١ٜ )
(: " بأْ٘ َكطًح Wikipedia dictionaryنُا عطؾت٘ َٛغٛع١ ٜٚهٝبٝسٜا )    

ييت ثِ اؿل بٗصا ايتعطٜـ ايتػٝرلات ا (10)ٚاغع ا٫ْتؿاض يف ايسضاغات اٱع١َٝ٬"
ططأت ع٢ً ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ايتكًٝسٟ املتُج١ً باغتدساّ ايتك١ٝٓ ايطق١ُٝ يف إْتادٗا نُا 
وسخ يف ايكٛض ٚاملٛغٝك٢ ٚايٓكٛم، ؾه٬ً عٔ زل١ ايتؿاع١ًٝ اييت متٝعت بٗا ٖصٙ 

عدل إْتاز بطاَر ايٛاقع، ٚايبح املباؾط،  ايٛغا٥ٌ ايتكًٝس١ٜ ٫غٸُٝا يف ايتًؿعٜٕٛ
ح يًُؿاٖس ايتٛاقٌ َع نٝٛف ايدلْاَر ٚعطض اؾهاضِٖ، ٚاؿٛاضات اييت تتٝ

ٚايؿ٤ٞ ْؿػ٘ سسخ َع بعض ايدلاَر اييت تبح عٔ ططٜل ايطازٜٛ، اييت ؾتشت قٓٛات 
َباؾط٠ َع املػتُعني عٔ ططٜل ا٫تكاٍ املباؾط بٛاغط١ تعٜٚسِٖ بأضقاّ َباؾط٠ 

ؾهاض ميهِٓٗ عدلٖا ايتشسخ َع ايهٝٛف بؿهٌ َباؾط ٚاؿٛاض َعِٗ بؿإٔ ا٫
 .(11)املعطٚن١ يف ايدلاَح اؿٛاض١ٜ ا٫شاع١ٝ

( :" بأْ٘ املٓتذات ٚاـسَات اييت Cambridgeنُا ٜعطؾ٘ قاَٛؽ نُدلٜسز )     
تعٚزْا باملعًَٛات أٚ ايذلؾٝ٘ اييت تػتدسّ أدٗع٠ ايهَٛبٝٛتط ٚاٱْذلْت عٔ ططٜل 

 (12)ٚغا٥ٌ غرل تكًٝس١ٜ نُا وسخ َع ايتًؿعٜٕٛ ٚايكشـ"
(: بأْ٘ Condensed Net Glossaryطؾ٘ قاَٛؽ اٱْذلْت املٛدع)ٜٚع    

أدٗع٠ اٱع٬ّ ايطق١ُٝ عًَُٛا، أٚ قٓاع١ ايكشاؾ١ ع٢ً اٱْذلْت". ٜٚؿرل ٖصا 
ايتعطٜـ إىل ايٛغا٥ٌ ايتكًٝس١ٜ اييت اغتدسَت ايتهًٓٛدٝا ايطق١ُٝ، َجٌ ايكشـ 

 املطبٛع١، ٚايتًؿعٜٕٛ، ٚايطازٜٛ، ٚست٢ ايػُٝٓا.
( : بأْ٘" ا٭ؾهاٍ ايعسٜس٠ Webopediaعطؾ٘ َٛغٛع١ ٜٚبٝسٜا) نُا تٸ    

. (11)املػتشسث١ َٔ ْعِ ا٫تكاٍ اٱيهذلْٚٞ اييت أقبشت ممه١ٓ بؿهٌ ايهَٛبٝٛتط"
ٖٚصا ايتعطٜـ ٜتػع يٝؿٌُ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ايتكًٝسٟ، ٚباتت قشـ ايّٝٛ املطبٛع١ 

 عٜٕٛ.غرل قشـ ا٭َؼ، ٚاؿاٍ ْؿػ٘ ٜٓطبل ع٢ً ايطازٜٛ ٚايتًؿ
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ـٺ ملؿّٗٛ ()(Sheridanٚتٓؿطز ن١ًٝ ؾطٜسإ ايتهٓٛيٛد١ٝ)      . بتكسِٜ تعطٜ
اٱع٬ّ اؾسٜس َٔ ٚاقع املُاضغ١ بأْ٘" ٜؿٌُ أْٛاع اٱع٬ّ ايطقُٞ ناؾ١، ع٢ً ؾهٌ 
تؿاعًٞ ضقُٞ"  ٜٚؿرل ايباسح عباؽ َكطؿ٢ قازم إىل إٔ ٖٓاى زلتإ متٝعإ 

ٟ ٚؾكًا شلصا ايتعطٜـ ا٭ٚىل: تتكٌ بططٜك١ بح اٱع٬ّ اؾسٜس عٔ اٱع٬ّ ايتكًٝس
املهُٕٛ، ٚا٭خط٣ تتكٌ بايهٝؿ١ٝ اييت ٜتِ عٔ ططٜكٗا ايٛقٍٛ إىل خسَات٘، ٚع٢ً 

  -:(12)ٚؾل ٖصا ايتعطٜـ ٜكػِ اٱع٬ّ اؾسٜس ع٢ً أضبع١ أقػاّ، ٖٚٞ نُا ٜرأتٞ
اقٌ منط ٜعتُس ع٢ً ؾبه١ اٱْذلْت ٚتطبٝكاتٗا بؿهٌ َطًل، ٚمل ٜهٔ ي٘  -1

َػبل ٜٚتُٝع ٖصا ايُٓط بتشكٝل ْك٬ت ْٛع١ٝ، ٚزلات ممٝع٠ ٚظٗٛض تطبٝكات عس٠ 
 بؿهٌ َػتُط ٫ميهٔ ايٛقٛف ع٢ً عسزٖا. 

اٱع٬ّ اؾسٜس ايصٟ ٜعتُس ع٢ً اٱدٗع٠ املػاعس٠ احملُٛي١، َٚٓٗا أدٗع٠  -2
 املٛباٌٜ ٚقطا٠٤ ايهتب ٚايكشـ، ٜٚتػِ بػطع١ منٛٙ أغ٠ٛ بايٓٛع ا٭ٍٚ.

كٌ ايُٓط ايجايح َٔ اٱع٬ّ اؾسٜس بٛغا٥ٌ اٱع٬ّ ايتكًٝس١ٜ اييت ُانٝؿت ٜت -3
 شلا ممٝعات َجٌ ايتؿاع١ًٝ ٚزخًت ايتهٓٛيٛدٝا يف ع١ًُٝ تكٓٝعٗا. 

ٜتُٝع ايُٓط ايطابع باعتُازٙ ع٢ً َٓك١ ايهَٛبٝٛتط عٔ ططٜل اغتدساَ٘ ؾبه١  -4
 ْٚٝا.اٱْذلْت أٚ اغتدساَ٘ ا٭قطام ٚايهتب احملؿٛظ١ إيهذل

ٜٚعطؾ٘ ايهاتب املكطٟ ؾتشٞ ابٛ سطب بأْ٘" فُٛع١ َٔ ا٭غايٝب ٚا٭ْؿط١    
ايطق١ُٝ اؾسٜس٠ اييت تٸُهٓٓا َٔ إْتاز احملت٣ٛ اٱع٬َٞ مبدتًـ اؾهاي٘ ْٚؿطٙ 

ٖٚٓاى  (13)ٚاغت٬ٗن٘ بٛاغط١ ا٫دٗع٠ اٱيهذل١ْٝٚ املتك١ً با٫ْذلْت أٚ غرل املتك١ً"
سٜس ّقسَت َٔ خدلا٤ ٚكتكني يف ٖصا ايؿإٔ، يهِٓٗ مل تعطٜؿات أخط٣ يٲع٬ّ اؾ

ّٜكسَٛا تعطٜؿًا ٚاؾًٝا وٝط بٗصا املؿّٗٛ، ٜٚأتٞ شيو َٔ عسّ ثبات٘ ٚسطنت٘ ايسا١ُ٥، 
ٚسسٚخ ْك٬ت نبرل٠ يف ايتهٓٛيٛدٝا دعًت َٔ ايكعٛب١ اٱساط١ ب٘، ؾه٬ً عٔ 

  تبأٜ ايط٨ٚ بني ايباسجني يف ْعطتِٗ إىل اٱع٬ّ اؾسٜس.

                                                           
( ) و١ٍخ رىٍٕٛع١خ عبِْخ اللغبَ رىٌٕٛٛع١باالرقبالد رمِ فٟ ِذ٠ٕخ أٚٔزبس٠ٛ اٌىٕذ٠خ، ٚلذ صاس اٌجبؽش ِٛلْٙب ٟ٘ٚ

 .https://www.sheridancollege.ca .2015/ 8/ 19ٍّٝ اٌؾجىخ إٌْىجٛر١خ ٚاىٍِ ٍّٝ اٌزْش٠ف فٟ 
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ٚيف ٖصا ايؿإٔ ططست تػا٫٩ت عس٠ َٓٗا، ٌٖ غٝبك٢ اٱع٬ّ اؾسٜس دسٜسًا َع 
اغتُطاض اْؿذاض املعًَٛات؟، ٌٖٚ َٔ تػُٝات أخط٣ ميهٔ أط٬قٗا ع٢ً ايتهٓٛيٛدٝا 
املتٛقع١ يف املػتكبٌ؟ ؾٓشٔ ْسضى دٝسًا إٔ ٖصا املكطًح مل ٜطًل ؼسٜسًا ع٢ً 

بل ٚإٔ اطًل ع٢ً سا٫ت غابك١، ناْت تؿهٌ ايتهٓٛيٛدٝا ا٫تكاي١ٝ اٯ١ْٝ، ؾكس غ
طؿط٠ تهٓٛيٛد١ٝ يف سٝٓٗا َجٌ اخذلاع ايطباع١ ٚايتًػطاف ٚاشلاتـ ٚا٫شاع١ 

 ٚايتًؿعٜٕٛ، ٚق٫ًٛ إىل ايٛنع ايطأٖ.
ٜٚكسّ ايباسح ٖٓا تعطٜؿا يٲع٬ّ اؾسٜس َػتٓسا ع٢ً قطا٤ات٘ يف ٖصا ايؿإٔ،      

١َٝ ايٞ أؾطظتٗا ايٓك٬ت ايتهٓٛيٛد١ٝ ايهبرل٠ يصا ؾه٬ً عٔ ض٩ٜت٘ يٛاقع ايب١٦ٝ اٱع٬
ؾإٔ اٱع٬ّ اؾسٜس عػب ض١ٜ٩ ايباسح أْ٘ "املهُٕٛ ايصٟ ٜتِ إْتاد٘ ٚتٛظٜع٘ ع٢ً 
َٓك١ اٱْذلْت ٚايٛقٍٛ ايٝ٘ بٛاغط١ ايهُبٝٛتط ٚاي٬بتٛب ٚاملٛباٌٜ ٚأٟ دٗاظ أخط 

شـ اٱيهذل١ْٝٚ، ايٝٛتٝٛب ٜتٝح ٖصٙ ا٫َها١ْٝ، َٚٔ أْٛاع٘: ايؿٝؼ بٛى ٚتٛترل ٚايك
ٚغرلٖا، ؾه٬ً عٔ تطبٝكات املٛباٌٜ َجٌ ايؿاٜدل ٚايٛاتػاب ٚا٭ْػتػطاّ ٚايتاْهٛ 

 ٚايتًٝػطاّ ٚغرلٖا َٔ ايتطبٝكات ا٭خط٣".

 تػُٝات اإلعالّ اجلسٜس. 

ٕٸ ٖصٙ      ُأطًكت تػُٝات عس٠ ع٢ً َؿّٗٛ اٱع٬ّ اؾسٜس، ّٜٚعٔ بعهِٗ أ
ٚاسسًا، يف سني إٔ ايباسح ٜط٣ إٔ بعض ٖصٙ ايتػُٝات ٫  ايتػُٝات ت٪زٟ إىل َعًٓا

تٓطبل نًٗا متاًَا ع٢ً اٱع٬ّ اؾسٜس نُا غٓط٣ يف عطنٓا شلصٙ ايتػُٝات ٚايبعض 
اٯخط دا٤ت يتذػس ٚاقعًا َعًٝٓا ٜٓػذِ َع ايتػ١ُٝ، ؾشني ْكٍٛ اٱع٬ّ ايبسٌٜ، 

ع٬ّ ايطقُٞ ؾٝ٘ إؾاض٠ إىل فا٫ت ؾٗصا ٫ ٜعين أْ٘ اٱع٬ّ اؾسٜس باملطًل، نُا إ اٱ
أخط٣ تهٕٛ أٚغع َٔ ٖصا املؿّٗٛ، ٚنصا اؿاٍ سني ْكٍٛ اٱع٬ّ ا٫دتُاعٞ، ٚمل 
ٜتؿل ايباسجٕٛ يف فاٍ اٱع٬ّ اؾسٜس ع٢ً َاٖٝت٘ ٚسسٚزٙ َٚاشا ٜؿٌُ َٚا عٓاقطٙ 

ٖب  ٌٖٚ ٖٛ إع٬ّ دسٜس أٚ إع٬ّ قسِٜ بات دسٜسًا بؿهٌ ايتهٓٛيٛدٝا؟، أٚ ّنُا ٜص
ٕٸ ايكشٝؿ١ ٚايطازٜٛ ٚايتًؿعٜٕٛ ٖٞ  بعض ايباسجني أَجاٍ )نطٚغيب( ايصٟ ٜ٪نس ع٢ً أ
يٝػت ٚغا٥ٌ إع٬ّ، ٚأمنا ٖٞ آ٫ت ٚأدٗع٠  يٝؼ أنجط َٔ ٚغا٥ط يٓكٌ ايطغاي١ 
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ٌٸ ا٭ظَإ ٚا٭ٚقات ٚتتطٛض،  ٕٸ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ٖٞ ٚاسس٠ يف ن اٱع١َٝ٬، ٚأ
يف فاٍ تهًٓٛدٝا ا٫تكاٍ ٖٞ ٚاسس٠ َٔ تًو َٚاسسخ يف ٖصٙ ايٓك٬ت ا٫ْؿذاض١ٜ 

ايتطٛضات اييت سكًت يف ٖصا اجملاٍ، ٚقس ٚدس ايباسح َكاضب١ يؿِٗ نطٚغيب َٔ 
)بعض ايباسجني ايعطاقٝني


ايصٜٔ ٜ٪نسٕٚ إ اؿاغبٛب ٚاملٛباٌٜ َاٖٞ إ٫ّ ٚغا٥ط  (

١ٜ ٚؾُٝا اخذلعٗا اٱْػإ ـسَت٘، ٚايؿ٤ٞ ْؿػ٘ ٜٓػشب ع٢ً ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ايتكًٝس
 ٜأتٞ غٓكسّ تؿك٬ًٝ بؿإٔ ايتػُٝات اييت أطًكت ع٢ً اٱع٬ّ اؾسٜس. 

 اإلعالّ ايبسٌٜ. -1

ٕٸ اٱع٬ّ ايبسٌٜ ٖٛ اٱع٬ّ اؾسٜس عس شات٘، يهٔ اؿكٝك١        ٜعتكس بعهِٗ أ
تؿرل إىل غرل شيو، ٭ٕ َكطًح اٱع٬ّ ايبسٌٜ غبل نجرلًا ظٗٛض ايتهًٓٛدٝا 

١، ٚنإ ٜٴطًل ع٢ً ايٛغا٥ٌ اييت ٜػتدسَٗا اؾُٗٛض يًشكٍٛ ع٢ً ا٫تكاي١ٝ اؿسٜج
املعًَٛات بعٝسًا عٔ غًط١ إع٬ّ اؿه١َٛ املػٝطط أٚ نُا ٜٴػ٢ُ باٱع٬ّ املُٗٝٔ، ٚمل 
لس تاضىًا قسزًا ٜٴؿكح عٔ أٍٚ اغتدساّ شلصا املكطًح، ٚيهٔ ايؿ٤ٞ ايجابت ٚامل٪نس 

ب اييت ٜػتدسَٗا اجملتُع بس٬ًٜ عٔ اٱع٬ّ ٖٛ إٔ تػُٝت٘ دا٤ت يتؿرل إىل ا٭غايٝ
اؿهَٛٞ املػٝطط، ٚقس ميجٌ اٱع٬ّ ايبسٌٜ قشٝؿ١ َطبٛع١ نُا سسخ يف ؾطْػا إبٸإ 

( يتهٕٛ ايبس١ًٜ Liberationاْتؿان١ ايعُاٍ سني اْطًكت قشٝؿ١ يٝدلاغٕٝٛ) 
 (. 14)يًٝػاضٜني يًتعبرل عٔ اؾهاضِٖ بعس سذب ايكشـ ا٭خط٣ ٭خباضِٖ

ٚعٴسٸ اغتدساّ املعاضن١ اٱٜطا١ْٝ يًهاغٝت) ايؿطٜط( ايصٟ ٜتِ ؾٝ٘ تػذٌٝ      
ايكشـ ايكازض٠ يف ؾطْػا ايٓاطك١ بايًػ١ ايؿاضغ١ٝ ٚتٛظٜعٗا ع٢ً ايؿعب يف أقايِٝ 

ٚٴقـ أْ٘ إع٬ّ دسٜس يف 1977إٜطإ إع٬ًَا بس٬ًٜ يٲع٬ّ اؿهَٛٞ يف  ، نُا 
ٛعًٝا عدل املػاؾطٜٔ ٚتػذٌ بكٛت إشاعٞ داْب آخط، ٚناْت ٖصٙ ا٭ؾطط١ تٓكٌ اغب

ٗٳٌ ع٢ً املٛاطٓني اٱٜطاْٝني ايتٛاقٌ َع أسسخ املعًَٛات بؿإٔ تطٛضات  يهٞ ٜٳػٷ
ٞٷ  ايجٛض٠ اٱٜطا١ْٝ، ؾه٬ً عٔ اـطب اييت ًٜكٝٗا )اٱَاّ اـُٝين( ٚيكا٤ات٘ َع إٜطاْٝ

                                                           
()  َعبِْخ ثغذاد(. –ّجذ األ١ِش اٌف١قً، ّّبس ىب٘ش، ) رذس٠غ١١ٓ فٟ و١ٍخ اإلّال 
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٠ ع٢ً  ْعاّ سهِ ايؿاٙ املٗذط َٔ أدٌ ت١٦ٝٗ اؾُاٖرل يف املسٕ ا٫ٜطا١ْٝ يًكٝاّ بايجٛض
 .(15)يف اؾُٗٛض١ٜ اٱٜطا١ْٝ

ٚقسّ عسز َٔ اـدلا٤ تعطٜؿات يٲع٬ّ ايبسٌٜ َٚٓٗا بأْ٘" ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ اييت      
تكّٛ بتأغٝؼ ْعِ املعًَٛات ٚاٱتكاٍ اـاق١ بٗا َٔ اغؿٌ إىل أع٢ً ضاغًٝا نُا أْٗا 

ًط١ ا٫تكاي١ٝ اييت اْتذتٗا َسضى يًتػًب ع٢ً عسّ املػاٚا٠ ٚعسّ ايتٛاظٕ يف ايػ
 .(16)ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ يف اْكػاّ بني زٍٚ ايؿُاٍ ٚاؾٓٛب"

ٜػتٓتر ايباسح مما تٳّكسّ إٔ تػ١ُٝ اٱع٬ّ ايبسٌٜ ٫ تعين اٱع٬ّ اؾسٜس       
مبؿَٗٛ٘ اؿايٞ، ٫ٚ ٜٓطبل عًٝ٘ بؿهٌ ناٌَ، ٭ْ٘ غبل يف ظٗٛضٙ اٱع٬ّ اؾسٜس، 

ً٘ أٚ دع٤ًا َٓ٘، نُا سكٌ يجٛض٠ ايؿعب ايػٛضٟ، ٖٚٛ ميجٌ َطس١ً َٔ َطاس
ٚاملكطٟ، ٚايًٝيب يف اغتدساَِٗ ؾبهات ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ بس٬ًٜ عٔ اٱع٬ّ 
ٞٸ، مبع٢ٓ أْٓا ميهٔ إٔ ْطًل ع٢ً اٱع٬ّ ايبسٌٜ نإع٬ّ دسٜس َٔ ْاس١ٝ  ايطزل

ع٬ّ اؾسٜس اغتدساَ٘ ؾكط يٝؼ أنجط، ٫ٚ ميهٔ اعُاّ َؿّٗٛ اٱع٬ّ ايبسٌٜ ع٢ً اٱ
بؿهٌ َطًل. ٜٚكسّ يًباسح تكسِٜ تعطٜؿًا يٲع٬ّ ايبسٌٜ" أْ٘ أٟ َهُٕٛ ٜكٌ إىل 
اؾُٗٛض بٛاغط١ ٚغ١ًٝ أٚ ٚغٝط ٜػتدسَ٘ اؾُٗٛض يٝهٕٛ بس٬ًٜ عٔ اٱع٬ّ املػٝطط 
أٚ املُٗٝٔ، َٔ زٕٚ ؼسٜس ظَٔ َعني أٚ عٓٛإ قسز يتػُٝت١، ضمبا ٜهٕٛ َٓؿٛضًا أٚ 

فٗٛي١ أٚ قط١ تًؿع١ْٜٝٛ املِٗ ؾٝ٘ ايتعبرل عٔ إضاز٠ اؾُٗٛض سني  قشٝؿ١ أٚ اشاع١
 تػًل أَاَِٗ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ا٭خط٣".

 
 اإلعالّ ايطقُٞ.    -2

ٜٴعٸطف اٱع٬ّ ايطقُٞ بأْ٘" اٟ ٚغا٥ٌ إع٬ّ تٴطٳَع ٚتكطأ بؿهٌ آيٞ، ٚميهٔ إْتاد٘     
ايهَٛبٝٛتط، َجٌ ايكٛض٠  ٚض٩ٜت٘، ٚتٛظٜع٘، ٚأدطا٤ ايتػٝرلات عًٝ٘، ٚسؿع٘ ع٢ً

(، ٚقؿشات (digital videoٚايؿٝسٜٛ ايطقُٞ (، digital Imagery) ايطق١ُٝ
(، ٚتٴعسٸ ٚغا٥ٌ ايتٛاقٌ Web sites(، ٚايٜٛب غاٜت)Web pageايٜٛب) 

 Data and(، ٚايبٝاْات ٚقٛاعس ايبٝاْات) social mediaا٫دتُاعٞ) 

databases(ُٞٚايكٛت ايطق ،)Digital audio) (َجٌ ًَؿاتMp3 ،)
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( نُجاٍ ع٢ً اٱع٬ّ ايطقُٞ ٖٚٞ تتٓاقض َع e-booksٚايهتب ا٫يهذل١ْٝٚ )
 .(17)ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ايتكًٝسٟ َجٌ ايكشاؾ١ املطبٛع١ ٚا٭ؾطط١ ٚا٭ؾ٬ّ

ٜٚؿذلط )دُٝؼ( إؼازٖا َع اؿٛغب١ ايؿدك١ٝ يهٞ ٜتشكل َؿّٗٛ اٱع٬ّ       
ٜػتدسّ ايتك١ٝٓ ايطق١ُٝ، ٚنصيو ايطازٜٛ، يهٓ٘  ايطقُٞ، ٖٚٛ ٜػتجين ايتًؿعٜٕٛ ايصٟ

ٜعس ايتًؿعٜٕٛ ٚايطازٜٛ ايصٜٔ ٜبح بٛاغط١ اٱْذلْت دع٤ َٔ اٱع٬ّ ايطقُٞ. ٖٚص 
ايط١ٜ٩ تتٓاقض َع َا شٖب إيٝ٘ عسز َٔ ايباسجني ايصٜٔ ٜعٸسٕٚ ايٛغا٥ٌ اٱع١َٝ٬ 

ا ؾٝٗا ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ناؾ١ اييت تػتدسّ ايتك١ٝٓ ايطق١ُٝ تٓسضز نُٔ اٱع٬ّ ايطقُٞ مب
ايتكًٝسٟ َٚٓٗا ايطازٜٛ ٚايتؿعٜٕٛ ايًصٜٔ ٜػتدسَإ ايٓعِ ايتك١ٝٓ ايطق١ُٝ يف ايع١ًُٝ 

 .(18)اٱْتاد١ٝ يًُشت٣ٛ اٱع٬َٞ

 اإلعالّ ايتفاعًٞ. -3

( اٱع٬ّ ايتؿاعًٞ بأْ٘" ٚغ١ًٝ يًتٛاقٌ Investopediaتٴعٳطِّف َٛغٛع١)     
اَر اٱع١َٝ٬ ع٢ً َسخ٬ت املػتدسَني، َجٌ املٛاقع ، تعتُس ؾٝٗا كطدات إْتاز ايدل

ٕٸ ا٭ؾ٬ّ ٚأغًب بطاَر  ٚا٭يعاب، ٚؾبهات ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ، يف سني أ
ايتًؿعٜٕٛ ٫ تٴعٸس بطاَر تؿاع١ًٝ"، ٚتتذػس ايتؿاع١ًٝ نػ١ُ عا١َ يف ؾبهات ايتٛاقٌ 

، ٚع٢ً ٚؾل تعطٜـ ا٫دتُاعٞ بؿهٌ َطًل، ٚيٝؼ دع٥ّٝا نُا يف ايتًؿعٜٕٛ ٚايطازٜٛ
ٖصٙ املٛغٛع١ ؾإٔ اغتدساّ ايكٛض ٚايٓكٛم ٚاؿسٜح َع ا٭قسقا٤، ٖٞ إسس٣ 
َعاٖط ايتؿاع١ًٝ، ٫ٚ بس َٔ إٔ تكذلٕ با٫غتذاب١ ملهُٕٛ َا ٜٴٓؿط ٚؼكٝل ا٫غتذاب١ 

 .(19)يهٞ ْسضد٘ يف َػ٢ُ اٱع٬ّ ايتؿاعًٞ
 اإلعالّ اآليٞ. -4

ٖٳبٳت بعض أقػاّ اٱع٬ّ يف      اؾاَعات إىل تػ١ُٝ ايكػِ املدتل بسضاغ١  شٳ
اٱع٬ّ اؾسٜس باٱع٬ّ اٯيٞ، ٫غٸُٝا داَعات اؾعا٥ط، ٚأسٝاّْا ٜسَر َع ا٭قػاّ 

، ٚتتؿل ٖصٙ َع (20)ايع١ًُٝ نُا يف داَع١ بَٛسٜٔ، ن١ًٝ اٱيهذلْٚٝو ٚاٱع٬ّ اٯيٞ
 آ٫ت ٚيٝؼ ٚغا٥ٌ َسخٌ نطٚغيب يٲع٬ّ اؾسٜس ايصٟ ٜعٸس ايٛغا٥ٌ ناؾ١ َاٖٞ إ٫

 إع٬ّ ٚؾكا يط٩ٜت٘ اييت غٓعطنٗا ٫سكا.
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 (.online mediaاإلعالّ ايؿبهٞ،)  -5

دا٤ت تػُٝت٘ باٱع٬ّ ايؿبهٞ ٫َها١ْٝ إغتدساّ ايؿبه١ ايعٓهبٛت١ٝ يٓكٌ     
ا٭سساخ ٚايكهاٜا اييت تتعًل باؾُٗٛض، عٔ ططٜل أدٗع٠ اؿاغٛب ٚاملٛباٌٜ ٚعدل 

ُا بات باٱَهإ َطاقب١ َا هطٟ يف ايعامل َٔ ايبٝت أٚ ايعٌُ تطبٝكات َتعٸسز٠، ن
ٚؼٌُٝ ايكٛض ٚايتٛاقٌ َع اٯخطٜٔ بػٗٛي١ ٜٚػط، ؾه٬ً عٔ اَها١ْٝ ؼٌُٝ 

 . (21)ا٭ؾ٬ّ ٚايًكطات اييت ٜطغب ايؿطز بإٔ، ٜطًع عًٝٗا املػتدسَٕٛ

 (. Information mediaإعالّ املعًَٛات.)   -6

إع٬ّ املعًَٛات ٚايتهًٓٛدٝا، ٜٚؿرل إىل ا٫ؾاز٠ ايكك٣ٛ َٔ  ٜٚٴطًل عًٝ٘ اٜهًا   
تهًٓٛدٝا ا٫تكاٍ يف بحٸ املعًَٛات ٚإْتادٗا ٚتٛظٜعٗا ع٢ً مجٗٛض ٚاغع ٚنبرل عابط 
يًك١َٝٛ ٚاؾػطاؾ١ٝ، ؾه٬ً عٔ ايتٛاقٌ َع اٯخطٜٔ عدل تطبٝكات َتٓٛع١ ٚؾطتٗا 

١ٝ تعٜٚس اؾُٗٛض باملعًَٛات ايتهًٓٛدٝا اؿسٜج١، ٖٚصٙ ايتػ١ُٝ تٓطًل َٔ خاق
 (.22)املتٓٛع١

 (.  society mediaإعالّ اجملتُع)  -7

إْطًكت ٖصٙ ايتػ١ُٝ َٔ َؿاضن١ ا٭ؾطاز يف إْتاز املهُٕٛ ٚقٝاغت٘ ٚبج٘     
بٛاغط١ ؾبهات ايتٛاقٌ اٱدتُاعٞ، َجٌ املسٸْٚات، ٚايؿٝؼ بٛى، ٚتٜٛذل، 

ٖا َٔ ٚغا٥ٌ ايتٛاقٌ اٱدتُاعٞ، إش ٚايٝٛتٝٛب، ٚغطف ايسضزؾ١، ٚاملٓتسٜات ٚغرل
بات َتاسا يًذُٗٛض أَت٬ى أزٚات إْتاز املهُٕٛ اٱع٬َٞ، عٔ ططٜل اَت٬ى 
ادٗع٠ َتٛاؾط٠ تعٌُ بايتك١ٝٓ ايطق١ُٝ َجٌ ايهاَرلا ايطق١ُٝ، ٚاملٛباٌٜ ايصٟ ٜتُٝع 

 غٛام َتعسز٠، ٖٚصٙ ايتػ١ُٝ تكذلب نجرلا َٔ اٱع٬ّ ايتؿاعًٞ.

يتهًٓٛدٝا بعٗٛض َاٜٴعطف باملٛاطٔ ايطقُٞ، ٖٚٛ يف ايػايب ايصٟ ْؿأ ٚأغُٗت ا    
يف ظَٔ ايتهًٓٛدٝا ايطق١ُٝ، ٚاعتاز ع٢ً اغتدساَٗا بؿهٌ َؿطط ٱلاظ َتطًبات 
سٝات٘ اي١َٝٛٝ، ٖٚٛ ٜهٕٛ َتك٬ً بايؿبه١ ايعٓهبٛت١ٝ طٛاٍ ايٛقت عدل أدٗع٠ املٛباٌٜ 
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ُٝني َٔ بًس إىل آخط، عػب املػت٣ٛ أٚ اؿاغٛب، ٚتتبأٜ ْػب١ املٛاطٓني ايطق
 .(23)املعاؾٞ ٚزضد١ ايتطٛض، ٚيف ايػايب تعزاز ايٓػب١ يس٣ ايؿباب

 (.multimediaايٛغا٥ط املتعسز٠ ) -8

تؿرل ٖصٙ ايتػ١ُٝ إىل ع١ًُٝ اْسَاز ايٓلٸ َع ايكٛت ٚايؿٝسٜٛ ٚايكٛض َع   
َتٓٛع١ اقتكاز١ٜ بعهٗا يتٸهٕٛ ضغاي١ َؿ١َٛٗ تؿاع١ًٝ، تٴػِٗ يف خس١َ قطاعات 

زخًت اؿكب١ ايجا١ْٝ َٔ اغتدساّ ايتهًٓٛدٝا  2000، ٚعًٍٛ (24)ٚػاض١ٜ ٚإع١َٝ٬
ايطق١ُٝ يف ايٛغا٥ط املتعسز٠، يتؿٌُ ْٛاسٞ اؿٝا٠ ناؾ١، ٚغاعست قسض٠ ٖصٙ اٱدٗع٠ 
ايسقٝك١ ع٢ً ؽعٜٔ َعًَٛات ٫ تعس ٫ٚ ؼك٢ بتكسِٜ خس١َ اؾُٗٛض نبرل٠ 

 .(25)يًذُٗٛض
 (. Electronic communicationعالّ االيهرتْٚٞ) اإل -9

ٜؿرل ٖصا املؿّٗٛ ايٛاغع ايصٟ ْتر عٔ اْسَاز ايتهٓٛيٛدٝا اؿسٜج١ َع َٓك١     
اٱْذلْت، إىل ٚغا٥ٌ عس٠، ميهٔ شلا إٔ تٸكسّ املعًَٛات ٚا٫خباض بؿإٔ ا٭سساخ 

ِٗ، ٚؼكٝل ايذلؾٝ٘، اؾاض١ٜ إىل قطاعات عطٜه١ َٔ اؾُٗٛض، بٗسف ايتأثرل يف َعتكسات
ٚايتعًِٝ، َجٌ ايكشاؾ١ ا٫يهذل١ْٝٚ بأؾهاشلا ؾت٢ ٚاملسْٚات ٚٚغا٥ٌ ايتٛاقٌ 
اٱدتُاعٞ، ٚبٗصا ايتعطٜـ ؾإٔ َؿّٗٛ اٱع٬ّ اٱيهذلْٚٞ ٫ ٜبتعس يف َعٓاٙ عٔ 

 . (26)ايتػُٝات ا٭خط٣
تًؿعٜٕٛ ٜؿرل إىل ايطازٜٛ ٚاي 1940ٚنإ َكطًح اٱع٬ّ اٱيهذلْٚٞ يف َطًع     

يتُٝٝعُٖا عٔ ايكشاؾ١ املطبٛع١ بأؾهاشلا ؾت٢، إ٫ أْ٘ ٚبعس سكٍٛ ايٓك٬ت 
ايتهًٓٛد١ٝ يف فاٍ ا٫تكاٍ اغتدسّ ٖصا املكطًح يًس٫ي١ ع٢ً َع٢ٓ آخط غرل املع٢ٓ 

 .(27)ايػابل
 (.Hypermediaايٛغا٥ط املتؿعب١ ) -10

ٝا املعًَٛات، ٖٚٛ أٍٚ ( ايطا٥س يف تهٓٛيٛدTed nelsonٜٴعسٸ تس ًْػٕٛ)         
ٔٵ اغتدسّ ٖصا املكطًح يف  (  Hypertextبعس إٔ قاغ٘ َٔ َكطًشٞ ) 1965َٳ

 ( ٚHypermedia   يف )(28)1963. 
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ٚتعين ايٛغا٥ط املتؿعب١ ع١ًُٝ ضبط  بني ايٓكٛم ٚايكٛض ٚايهطاؾٝو ٚايكٛت 
امل بٛاغط١ ضٚابط َتؿعب١، ٚيف ٖصٙ اؿاي١ ؾٗٞ تتٝح يًُهُٕٛ اٱعاض يف ايع

ا٫ؾذلانٞ عٔ ططٜل ٚق٬ت َتؿعب١، ٚؽتًـ عٔ ايٛغا٥ط املتعسز٠، نٕٛ إع٬ّ 
ايٛغا٥ط ٜٓتر عٔ ع١ًُٝ إْسَاز بني ث٬خ ٚغا٥ط َتُج١ً، بايٓل، ٚايكٛض٠، 

( بني املهُٕٛ املٓتر  Interactivityٚايكٛت، َٚٔ ثِ خًل سا٫ت تؿاع١ًٝ )
ٛغا٥ط املتعسز٠ تػرل بؿهٌ املعطٚض عدل اؿاغٛب ٚاملػتدسّ، ؾه٬ً عٔ إٔ اي

 .(29)خطٞ، يف سني ايٛغا٥ط املتؿعب١ تتؿعب مبػت٣ٛ غرل قسٚز
 (.cyberspaceإعالّ ايفها٤ ايػٝربْٚٞ)  -11

ٜٚٴعٸطف ايؿها٤ ايػبرلْٚٞ بأْ٘" ايب١٦ٝ ا٫ؾذلان١ٝ اييت ؼسخ ؾٝٗا عًُٝات     
ٖصٙ املؿطز٠ َؿٗٛض٠  ٚأقبشت (30)ا٫تكاٍ يف ّظٌ اٱْذلْت ع٢ً ؾاؾ١ ايهُبٝٛتط"

بؿهٌ نبرل عٓسَا بسأ اغتدساّ اٱْذلْت ٚايتك١ٝٓ ايطق١ُٝ يف ايتػعٝٓٝات، ٚناْت تؿرل 
إىل أؾهاض ٚظٛاٖط دسٜس٠ عس٠، ٚأقٌ ٖصٙ املؿطز٠ ٜعٛز يًؿٕٓٛ ايبكط١ٜ، ٚأٍٚ َٔ 

َع  1960( يف أٚاخط (Susanneاغتدسَٗا ٖٛ ايطغا١َ ايسمناضن١ٝ غٛظاْٞ 
يف  1980(، ٚاغتٴدسَت ٫سكا Carsten Hoffناغنت ٖٛف ) ظًَٝتٗا املٗٓسغ١ 

(، َٚٔ ثِ William Gibsonفاٍ ايعٌُ ع٢ً يػإ ناتب اـٝاٍ ٚيِٝ دبػٕٛ )
، يف سني ٜؿرل ايسنتٛض عباؽ (31)1982ٚضزت يف قك١ قكرل٠ يًهاتب ْؿػ٘ 

ْٗا املؿاِٖٝ ٚايٛغا٥ٌ ٚايتطبٝكات( إىل أ _َكطؿ٢ قازم يف نتاب٘) اٱع٬ّ اؾسٜس
( اييت نتبٗا (Necromancerاغتٴدسَت أٍٚ َط٠ َٔ دبػٕٛ، يهٔ يف ضٚاٜت٘  

1984. 
 اإلعالّ ايتؿاضنٞ. -12

تٴٛقـ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ايتؿاضن١ٝ: بأْٗا ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ اييت تتٝح يًذُٗٛض        
عٔ ططٜكٗا إٔ ٜ٪زٟ زٚضًا يف ع١ًُٝ مجع املعًَٛات ٚإعسازٖا ٚؼًًٝٗا ْٚؿط املهُٕٛ،  

 .(32)2006متجٌ قشاؾ١ املٛاطٔ دع٤ًا َٓٗا، ٚاغتدسّ ٖصا املؿّٗٛ ٭ٍٚ َط٠ يف ٚ



 
 

87 
 

 الزماتبا وعالقته انجذيذ اإلعالم/  انثاني انفصم

َٸُا شٴنط َٔ تػُٝات عس٠ ملؿّٗٛ اٱع٬ّ اؾسٜس، أْٗا َؿاِٖٝ       ٜػتٓتر ايباسح 
غرل َٓؿك١ً، ٫ٚ ت٪زٟ إىل َع٣ٓٛ آخط غرل املع٢ٓ ايصٟ ٜؿرل إيٝ٘ ٖصا املؿّٗٛ، ٚيهٓٗا 

هٌ َطًل، ٚيهٓٗا تؿٌُ بعض خٛاق٘، ٫غٸُٝا سني ٫ تٓطبل مجٝعٗا عًٝ٘، بؿ
ْػتدسّ َؿّٗٛ اٱع٬ّ ايبسٌٜ يًس٫ي١ ع٢ً اٱع٬ّ اؾسٜس، ٚيف ٚاقع اؿاٍ أْ٘ ٜؿرل 
إىل اٱع٬ّ ايبسٌٜ عٔ اٱع٬ّ اؿهَٛٞ املُٗٝٔ، ٚقس ُأطًل ٖصا املكطًح ع٢ً 

ؿػ٘ بعٝسًا عٔ غًط١ َؿّٗٛ اٱع٬ّ اؾسٜس، نْٛ٘ أتاح اجملاٍ يًذُٗٛض يًتعبرل عٔ ْ
اؿه١َٛ ٚضقابتٗا، ٚأُٜٓا ٜ٪زٟ ٖصا ايسٚض ميهٔ يٓا إٔ ْػُٝ٘ باٱع٬ّ ايبسٌٜ، يهٔ 

 يٝؼ باملطًل، ميهٔ يٓا إٔ ْكٍٛ إٔ اٱع٬ّ ايبسٌٜ ٖٛ إع٬ّ دسٜس.
ٕٸ تػ١ُٝ اٱع٬ّ ايطقُٞ ٫ تٓطبل متاًَا ع٢ً اٱع٬ّ         نُا ٜػتٓتر ايباسح أ

غا٥ٌ اٱع٬ّ  ايتكًٝسٟ، َٚٓٗا ايكشاؾ١ املطبٛع١ ٚايطازٜٛ اؾسٜس ٭ٕ اغًب ٚ
ٚايتًؿعٜٕٛ اغتدسَت ايتك١ٝٓ ايطق١ُٝ، يف سني ٫ ميهٔ ازضادٗا نُٔ اٱع٬ّ 
اؾسٜس، عػب بعض تعطٜؿات٘ َٚساخً٘ ايٓعط١ٜ مبع٢ٓ إٔ تػ١ُٝ اٱع٬ّ ايطقُٞ 

سكطًا ع٢ً اٱع٬ّ اْػشبت ع٢ً اٱع٬ّ اؾسٜس َٔ ايتك١ٝٓ ايطق١ُٝ اييت مل تعس 
اؾسٜس ست٢ ايصٜٔ ٜكٸٓؿٕٛ ايتًؿعٜٕٛ ايطقُٞ نُٔ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ اؾسٜس، ٜؿرلٕٚ 

 إىل بعض ايدلاَر ايتؿاع١ًٝ ٚيٝؼ إىل بطاَر ايتًؿعٜٕٛ مجٝعٗا ٚنصيو ايطازٜٛ.
ٚسني ْكٍٛ اٱع٬ّ ايؿعيب، ؾاْٗا إؾاض٠ إىل أْ٘ أتاح يٮؾطاز بإْتاز املهُٕٛ        

ٔ ططٜل ٚغا٥ٌ أتاستٗا ايتهًٓٛدٝا اؿسٜج١، ٚنصا اؿاٍ ٜٓطبل ع٢ً ٚأضغاي٘ ع
 ايتػُٝات ا٭خط٣، َجٌ اٱع٬ّ ايتؿعيب ٚاٯيٞ ٚاملعًَٛات.
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 املساخٌ ايٓظط١ٜ يإلعالّ اجلسٜس.

 (. Vin Crosbieأٚال: َفّٗٛ نطٚغيب) 

 ٜٓؿطز نطٚغيب بؿِٗ ؾطٜس يٲع٬ّ اؾسٜس ايٓاتر َٔ ضؾه٘ ايكاطع يتػُٝات    
ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ بؿهٌ عاّ، ؾٗٛ ٫ ٜعس ايكشٝؿ١ ٚايتًؿعٜٕٛ ٚايطازٜٛ ٚغا٥ٌ إع٬ّ، 
بٌ ٜٸعسٖا فطز آ٫ت ٚٚغا٥ط غدطٖا اٱْػإ ـسَت٘، ٜٚػشب ٖصا ايؿِٗ ع٢ً 
ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ اؾسٜس، ايصٟ ٜ٪نس بؿأْ٘ أْ٘ يهٞ ْؿِٗ َعٓاٙ دٝسًا عًٝٓا إٔ ْؿطم بني 

ٛباٌٜ ُٖا فطز آ٫ت ٫ أنجط، نُا إٔ ٚغا٥ٌ ايتٛاقٌ ايٛغ١ًٝ ٚاٯي١، ؾاؿاغٛب ٚامل
ا٫دتُاعٞ ٚغرلٖا ٖٞ نصيو ٫ ٜٓطبل عًٝٗا َؿّٗٛ ايٛغ١ًٝ ٜٚكسّ ث٬خ ٚغا٥ط 
يًٓكٌ ٜعٸسٖا َكس١َ يؿِٗ َا١ٖٝ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ َٔ ٚد١ٗ ْعطٙ، ٜٚط٣ ٚغا٥ط ايٓكٌ 

 .(33)ٖصٙ ثابت١ َع ايعَٔ
ضض نٛغٝط أٍٚ َٚٔ ثِ املا٤ ٜٚؿرل إىل ٖٚصٙ ايٛغا٥ط ّوسزٖا نطٚغيب با٭     

ٚدٛز ع٬ق١ ٚطٝس٠ بُٝٓٗا نٕٛ ا٭ؾطاز اغتدسَٛا ٖصٜٔ ايٛغٝطني َٓص ايكسّ، يف سني 
ٜطبط اغتدساّ ايٛغٝط ايجايح "ايػُا٤" بايٓك٬ت ايتهًٓٛد١ٝ ايهبرل٠ اييت سكًت يف 

ايتطٛضات  ا٫تكا٫ت، ّٜٚكسّ ث٬خ ٚغا٥ٌ يٲع٬ّ بكٝت نُا ٖٞ َع ايعَٔ، إ٫ إٔ
ايتهًٓٛد١ٝ أغُٗت يف تععٜع قسضتٗا ٚتٛغٝع فاشلا ْٚٛضز ايٛغا٥ٌ ايج٬خ ٖصٙ عػب 

  -ٖٚٞ نُا ٜأتٞ: (،34)ض١ٜ٩ نطٚغيب
 (. One to one mediumايٛغ١ًٝ ايؿدك١ٝ )   -1

تٴعٸس احملازث١ َٔ ٚد١ٗ ْعط نطٚغيب ٖٞ أغاؽ ايٛغ١ًٝ ايؿدك١ٝ، ٚأزت       
أؾهاٍ ٫ ميهٔ عٸسٖا أنجط َٔ اْتكاي١ يف ططٜك١ احملازث١ ايتهًٓٛدٝا إىل تطٜٛطٖا يف 

املباؾط٠  بني ا٭ؾطاز إىل ساي١ مت تععٜعٖا بايتهًٓٛدٝا اؿسٜج١ َجٌ ايدلٜس ا٫يتهطْٚٞ، 
 .(36)ٚاملهامل١ بٛاغط١ املٛباٌٜ، أٚ ايتًؿٕٛ ا٫ضنٞ

 (.one to manyايٛغ١ًٝ اجلُاٖري١ٜ )  -2

ٕٸ ٚغ١ًٝ ا٫     تكاٍ اؾُاٖرلٟ ٖٞ قسمي١ قسّ ايٛغ١ًٝ ٜؿرل نطٚغيب إىل أ
ايؿدك١ٝ، ٚمل ٜهٔ ظٗٛضٖا ٚيٝس ايتهًٓٛدٝا، ٚميجًٗا غطابات ايععُا٤ ٚضداٍ ايسٜٔ 
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ٚاملًٛى، ٚإٔ ايتهًٓٛدٝا عًُت ع٢ً تػطٜع ٚترلتٗا، ٚتععٜع تأثرلٖا ؾكط، ًَٚدكٗا 
ٚأغُٗت  أْٗا تكسض َٔ ٚاسس إىل ايعسٜس، ٚايتهًٓٛدٝا َطس١ً َتطٛض٠ َٔ َطاسًٗا،

يف تععٜعٖا ٚظٜاز٠ َكسضتٗا، ؾٗٞ تٓطًل َٔ ؾدل إىل ايعسٜس، ؾط٥ٝؼ ايكًب١ًٝ ىاطب 
 .(37)ايعسٜس َٔ أؾطاز قبًٝت٘، ٜكابً٘ املصٜع سني ىاطب مجٗٛضًا ٚاغعًا ٚعطٜهًا

 اإلعالّ اجلسٜس. -3

ٕٸ ايٛغ١ًٝ ايجايج١ ٖٞ إٱع٬ّ اؾسٜس ايصٟ ْتر َٔ اغتدساّ      ٜط٣ نطٚغيب أ
ايجايح )ايػُا٤( َٚا ضاؾك٘ َٔ تطٛضات نبرل٠ بسأت َع اخذلاع ا٭قُاض  ايٛغٝط

ايكٓاع١ٝ، َٚٔ ثِ اؿاغٛب ٚاٱْذلْت ٫سكًا، َٚا تبع٘ َٔ تطٛضات نبرل٠ يف فاٍ 
تهًٓٛدٝا املعًَٛات، أغُٗت بؿهٌ نبرل يف ظٗٛض ٖصٙ ايٛغ١ًٝ اؾسٜس٠، َٚكسضتٗا 

تٛظٜع٘، ؾه٬ً عٔ اـكا٥ل ا٫تكاي١ٝ اييت ا٫غتجٓا١ٝ٥ ع٢ً إْتاز احملت٣ٛ اٱع٬َٞ ٚ
 .(37)اتػُت بٗا ٖصٙ ايٛغ١ًٝ َٔ زٕٚ غرلٖا، ٖٚٛ ٜعسٖا ْتادًا َٔ تكاضب املعًَٛات

 (. Nicholas Negroponteثاْٝا: َفّٗٛ ْٝػطٚبْٛيت ) 

بسق١ َتٓا١ٖٝ مبػتكبٌ سسٚخ مخؼ   1984َاميٝع ايباسح ْٝػطٚبْٛيت أْ٘ تٓبأ يف     
ٌٸ طؿٌ، ٚؾاؾ١ آٜؿٕٛ تعٌُ ْك٬ت تهًٓٛدٝ ١ نبرل٠ يف تٓؿٝص َؿطٚع٘ :٫بتٛب يه

بايًُؼ،  َٚػتكبٌ ا٭قطام املهػٛط١، أنؿاى اـس١َ، ٚادٗات ؾبه١ اٱْذلْت، 
 .(11)ٖٚصٙ ايٓتب٪ات ناْت تٴعٸس َٔ اـٝاٍ ايعًُٞ، يهٓٗا باتت سكٝك١ َع َطٚض ايعَٔ

كاض١ْ بني اٱع٬ّ اؾسٜس ٚبني ٜٚٓطًل ْٝػطٚبْٛيت يف َؿَٗٛ٘ َٔ إٔ ا٭غاؽ يف امل
 Bitاٱع٬ّ ايتكًٝسٟ، ٖٚٛ ايتك١ٝٓ املػتدس١َ اييت ؼٛيت َٔ ايصضات إىل ايبتات)

not Atoms ،نٛغا٥ط يٓكٌ املهُٕٛ، ٜٚهٕٛ ع٢ً أؾهاٍ َتٓٛع١ َجٌ ايكٛض )
ٚايكٛت، ٚايٓل، ٖٚٛ بط٩ٜت٘ ٖصٙ ٜٸعس ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ايتكًٝسٟ اييت تعٌُ بايتك١ٝٓ 

دع٤ًا ٫ ٜتذعأ َٔ اٱع٬ّ اؾسٜس، مبع٢ٓ أْ٘ ٜهع ايتهًٓٛدٝا اغاغًا يؿِٗ  ايطق١ُٝ
 .(39)اٱع٬ّ اؾسٜس
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 ثايجا: َفّٗٛ ضٜتؿاضز زٜفٝع ٚزٜاْا أٜٚٔ

 (Richard Davis& Diana Owen.) 

  -ٜكػِ ايباسجإ زٜؿٝع ٚأٜٚٔ اٱع٬ّ اؾسٜس ع٢ً ث٬ث١ تكػُٝات ٖٚٞ نُا ٜأتٞ: 
 ٛدٝا قسمي١. اإلعالّ اجلسٜس بتهًٓ -1

ٜٓػب ايباسجإ اٱع٬ّ اؾسٜس إىل فُٛع١ َٔ ا٭ؾهاٍ ايكشؿ١ٝ ٚاٱشاع١ٝ     
ٚايتًؿع١ْٜٝٛ َٚٓٗا بطاَر اؿٛاض اييت اغتدسَت بؿهٌ ٚاغع ٚنبرل ملداطب١ اؾُٗٛض 
يف سكب١ ايج٬ثٝٓٝات َٔ ايػٝاغٝني، َِٚٓٗ ايط٥ٝؼ ا٭َرلٜهٞ ) ؾطاْهًني ضٚظؾًت(، 

بطاَر تؿاع١ًٝ َتُج١ً بدلاَر اؿٛاض اؿ١ٝ ٚاجمل٬ت اٱخباض١ٜ،  َٚٔ ثِ تطٛضت إىل
ٚبطاَر ايكباح املؿٗٛض٠، ؾه٬ً عٔ ايدلاَر اؿ١ٝ، اييت تبٸح عٔ ططٜل ايطازٜٛ 
ٚتتؿاعٌ َع املػتُعني بٛاغط١ ا٫تكاٍ املباؾط ٚاؿٛاض املتبازٍ بِٝٓٗ ٚبني ايهٝٛف 

 .(40)َّٚكسّ ايدلْاَر
 دٝا دسٜس٠.إعالّ دسٜس بتهٓٛيٛ -2

ٜٚؿرل إىل ايٛغا٥ٌ اييت تعٌُ ع٢ً َٓك١ اٱْذلْت بأؾهاشلا ناؾ١ نؿبهات       
(، َجٌ ايؿٝؼ بٛى، ٚتٜٛذل، social net work siteايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ )

ٚايٝٛتٝٛب، املسٸْٚات، ؾه٬ً عٔ ايكشـ ا٫يهذل١ْٝٚ ٚٚنا٫ت ا٭ْبا٤ ا٫يهذل١ْٝٚ، 
ايٛغا٥ط اييت اعتُست ع٢ً ايتك١ٝٓ ايطق١ُٝ، ٚاتػُت ٚايٛغا٥ط املتعسز٠، ٚغرلٖا َٔ 

غكا٥ل اتكاي١ٝ أتاست يٮؾطاز ايتعبرل عٔ أْؿػِٗ بعٝسًا عٔ ضقاب١ ايػًطات، ؾه٬ً 
عٔ ايتؿاع١ًٝ، َٚكسض٠ ا٭ؾطاز ع٢ً إْتاز احملت٣ٛ اٱع٬َٞ ٚبج٘ ٚاغتكباي٘ بكٝؼ 

٠ نبرل٠ يف اٜكاٍ قٛتِٗ دسٜس٠، ٚأقبح ا٭ؾطاز يف ّظٌ ٖصٙ ايتهًٓٛدٝا ميًهٕٛ َكسض
يًعامل، ٚايتعبرل عٔ آضا٥ِٗ بٛاغط١ اغتدساَِٗ ٖصٙ ايٛغا٥ٌ اٱع١َٝ٬ ٚأْتٗت َع 

 .(41)ظٗٛضٖا اؿسٚز اؾػطاؾ١ٝ، ٚأغُٗت يف زَر ايتهًٓٛدٝات َع بعهٗا بعهًا
 إعالّ دسٜس بتهٓٛيٛدٝا رلتًط١.  -3

ّ اؾسٜس ٚاٱع٬ّ ع٢ً ٚؾل ٖصا ايتكٓٝـ ؼسخ ساي١ َٔ ايتُاٖٞ بني اٱع٬    
ايتكًٝسٟ، ٚؽتؿٞ ايؿٛاضم بُٝٓٗا ٚؼكٌ ساي١ َٔ ا٫ْسَاز ٚتبازٍ املٓاؾع عٔ ططٜل 
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اعتُاز ايعاًَني يف اٱع٬ّ ايتكًٝسٟ ع٢ً ايتك١ٝٓ اؾسٜس٠ ٱلاظ أعُاشلِ، ؾه٬ً عٔ 
ؾ٤ٛ امل٪غػات اٱع١َٝ٬ إىل ا٫غتعا١ْ باٱْذلْت بٛاغط١ اْؿا٤ َٛاقع تؿاع١ًٝ 

ـ ايٛضق١ٝ، نُا أْؿأت قطات ايطازٜٛ ٚايتًؿعٜٕٛ قؿشات شلا ع٢ً ايؿبه١ يًكش
 ايعٓهبٛت١ٝ يًتٛاقٌ َع مجٗٛضٖا. 

 (. Manovich Levضابعا: َفّٗٛ َاْٛفٝتـ)

ٜٓطًل ؾِٗ َاْٛؾٝتـ يٲع٬ّ اؾسٜس َٔ ض١ٜ٩ خاق١ ؾٗٛ ٜط٣ أْ٘ َطتبط      
، يف سني ٫ ٜٸعس ع١ًُٝ ا٫ْتاز بعًُٝات ايتٛظٜع ٚايعطض اييت تتِ بٛاغط١ ايهَٛبٝٛتط

بٛاغط١ ايهَٛبٝٛتط إع٬ًَا دسٜسًا، ٚع٢ً ٚؾل شيو ؾإٔ ٚغا٥ٌ ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ، 
ٚايكشـ ا٫يهذل١ْٝٚ اييت ميهٔ َؿاٖستٗا بٛاغط١ ؾاؾ١ ايهَٛبٝٛتط ٚتٛظٜعٗا، اٜهًا 
ٕٸ إْتاز ايكشـ ايٛضق١ٝ اييت تتِ عدل  تكع نُٔ َؿّٗٛ اٱع٬ّ اؾسٜس، يف سني أ
ايهَٛبٝٛتط ٫ ٜٴعس إع٬ًَا دسٜسًا َٔ ٚد١ ْعطٙ، ٜٚٓػشب ا٭َط ع٢ً ايكٛض اييت 
تعطض ع٢ً ؾاؾ١ ايهَٛبٝٛتط، ٚست٢ ايكٛض املٓؿٛض٠ نُٔ نتب ٚضق١ٝ مت إْتادٗا يف 
ايهَٛبٝٛتط ٚعطنٗا ٚتٛظٜعٗا ٜهٕٛ خاضز ايهَٛبٝٛتط ٫تعس نُٔ اٱع٬ّ اؾسٜس، 

عطنٗا ع٢ً ؾاؾت٘ تعس إع٬َا دسٜسًا. ٚمل ٜٓاقـ يف سني ايكٛض املهػٛط١ اييت ٜتِ 
َاْٛؾٝتـ ايكٛض اييت ٜتِ عطنٗا عدل املٛباٌٜ أٚ تًو اييت تٸٛظع عدلٙ، ّنُا أْ٘ مل ٜؿط 
إىل ع١ًُٝ اٱْتاز اييت ؼكٌ ع٢ً أدٗع٠ ايكطا٠٤ ا٫يهذل١ْٝٚ أٚ عدل ؾاؾ١ املٛباٌٜ، 

. ٜٚتؿل (42)ؿإٔ اٱع٬ّ اؾسٜسٜٚعٛز شيو إىل إٔ ٖصٙ ايتك١ٝٓ دا٤ت ٫سك١ ملسخً٘ ب
ايباسح َع ٖصٙ ايط١ٜ٩ يهٓ٘ ٜهٝـ ايٝٗا عًُٝات اٱْتاز اييت باتت َتاس١ عٔ ططٜل 
املٛباٌٜ، ٫ْ٘ ٜط٣ إٔ إْتاز ايكشـ ايٛضق١ٝ ع٢ً اؿاغٛب ٖٞ ع١ًُٝ طبٝع١ٝ 
سكًت بؿهٌ ايتطٛضات ايتهًٓٛد١ٝ، ٚا٭َط ٜٓػشب ع٢ً إْتاز ايدلاَر اٱشاع١ٝ 

١ْٝ، يهٔ إْتاز املهُٕٛ ٚتٛظٜع٘ ٚعطن٘ بٛاغط١ ٖصٙ ايتهًٓٛدٝا ميهٔ إٔ ٚايتًؿعٜٛ
 ْطًل عًٝ٘ إع٬ًَا دسٜسًا َٚٔ ٖصٙ ايط١ٜ٩ ؾإٔ ايباسح قسّ تعطٜؿ٘ يٲع٬ّ اؾسٜس.
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 (. John V. Pavilikخاَػًا: َفّٗٛ دٕٛ بافًٝو ) 

عٔ ٜططح دٕٛ باؾًٝو مخػ١ َهْٛات تٴهٌُ بعهٗا بعهًا اٯخط ٚميهٔ        
  -ططٜكٗا ؾِٗ اٱع٬ّ اؾسٜس، ٖٚٞ نُاٜأتٞ:

 أدٗع٠ حتكٌٝ املعًَٛات.  -1

ٚميهٔ متجًٝٗا با٭دٗع٠ اييت عٔ ططٜكٗا ٜتِ إغتشكاٍ املعًَٛات، ٚتهٕٛ يف  
ايػايب أقطب إىل املكسض، ٜٚؿذلط باؾًٝو يف ٖصٙ ا٭دٗع٠ إٔ تهٕٛ ضق١ُٝ َٚتك١ً 

ٕٸ بعهٗا َتٓاٖٞ ايسق١ ٚايكػط، َع بعهٗا بعهًا عٔ ططٜل َٓك١ اٱْذلْت، ٚتتُ ٝع بأ
ٚشلا َكسض٠ ع٢ً تٓؿٝص عًُٝات ْكٌ ا٫قٛات ٚايكٛض ٚايؿسٜٖٛات ٚؼًٜٛٗا بؿهٌ 
ؾٛضٟ ٚبٓٛع١ٝ ؾا٥ك١، َع تٸُٝعٖا عؿغ املٛاقؿات ا٭ق١ًٝ يًُٓتر ملس٠ غرل َتٓا١ٖٝ ٫ٚ 

 (. 43)تتأثط َٛاقؿاتٗا مبطٚض ايعَٔ ٚتبك٢ قاؾع١ ع٢ً خكا٥كٗا
 ايتدعٜٔ. أَها١ْٝ  -2

ٜٚعسٖا باؾًٝو املطس١ً ايجا١ْٝ َٔ ع١ًُٝ متجٌٝ اٱع٬ّ اؾسٜس، اييت تتُجٌ يف      
متهني ايتك١ٝٓ اؿسٜج١ َٔ إْتاز َعسات شات غعات ؽع١ٜٝٓ ٖا١ً٥، ؾه٬ً عٔ نؿا٠٤ 

 ؾطٜس٠ يف عًُٗا.
 تكٓٝات َعاجل١ املعًَٛات.  -3

ٗع٠ يف غا١ٜ ايكػط ٚشلا َكسض٠ أؾهت ايطؿطات ايتهًٓٛد١ٝ اؿسٜج١ إىل إْتاز أد    
َص١ًٖ ع٢ً َعاؾ١ املعًَٛات، ٚايكٝاّ غطٛات عسٜس٠ يف ٚقت قكرل دسًا، ٚأظٗاض 

 ْتا٥ر ضٸمبا ؼتاز إىل ٚقت طٌٜٛ ٱنُاشلا يٛ اغتدسَٓا ايٛغا٥ٌ ايتكًٝس١ٜ يف شيو.
 ايتٛظٜع بٛاغط١ تك١ٝٓ سسٜج١.  -4

١ُٝ يتٛظٜع املعًَٛات َجٌ ٜ٪نس باؾًٝو ع٢ً نطٚض٠ تٛاؾط أدٗع٠ تٛظٜع ضق    
ايؿبه١ ايعٓهبٛت١ٝ اييت ميهٔ عٔ ططٜكٗا ْكٌ املهاَني َٔ َهإ إىل أخط، ٜٚهٕٛ شيو 
عٔ ططٜل ضبط ٖصٙ ا٭دٗع٠ املتطٛض٠ َع ؾبه١ اٱْذلْت، اييت تٛؾط إَهاْات يٓكٌ 
َعًَٛات ٖا١ً٥ يف ٚقت قكرل، ؾه٬ً عٔ نطٚض٠ تٛاؾط أدٗع٠ ْكٌ ٫غًهٞ ٜٚتِ 

 .١ بطاَر تػتدسّ ايتك١ٝٓ ايطق١ُٝشيو بٛاغط
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 ادٗع٠ ايتُهني َٔ املعًَٛات.  -5

ٚتتُجٌ ٖصٙ ا٭دٗع٠ بؿاؾات ايعطض اـاق١ بايهُبٝٛتط ٚؾاؾات ايتًؿعٜٕٛ      
ايطق١ُٝ، ٚأدٗع٠ ايعطض ا٭خط٣ َجٌ املٛباٌٜ ٚغرلٙ َٔ أدٗع٠ ايعطض اييت ميهٔ 

عٓٗا، ٜٚتٛقع ظٗٛض أدٗع٠ يًُػتدسّ اغتعُاشلا إىل ايٛقٍٛ يًُعًَٛات اييت ٜبشح 
 عطض أخط٣ بؿهٌ ايتك١ٝٓ ايتهًٓٛد١ٝ متهٔ املػتدسَني َٔ ايٛقٍٛ إىل املعًَٛات. 

 َفاِٖٝ أخط٣ يإلعالّ اجلسٜس. 

مل ٜتٛقـ ايباسجٕٛ يف َٓاقؿ١ َساخٌ أخط٣ يٲع٬ّ اؾسٜس ؾكس ّقسَت زضاغات     
                                           عٔ ططٜل عسز َٔ ايباسجني َِٚٓٗ دُٝؼ دٛضزٕ

(James Gordon Bennett (َٕٚؿّٗٛ ايباسجني يني دطَا  ،)Lyn 

Gorman( ٚزٜؿٝس َانًني ،)David Mclean ٟنُا ططح ايباسجإ باض ،)
( Richard Huggins(، ٚٚضٜتؿاضز ٖٛدٝٓع) Barrie Axfordانػؿٛضز ) 

                                    ض٩ٜتُٗا بؿإٔ ٖصا املؿّٗٛ، ؾه٬ً عٔ باسجني أخطٜٔ أَجاٍ ترلٟ ؾًٛ
 (terry Flewٚضٚبطت نٝ٘ ي ،) ٕٛداRobert K. Logan) َّٚؿّٗٛ زا ،)

 .(44)(Dan Gillmorدًُٝٛض)
إٔ ايباسح ٜػتٓتر َٔ َطادعت٘ ٖصٙ املؿاِٖٝ اْٗا تتساخٌ َع بعهٗا بعهًا يف      

ض٩ٜتٗا ملا١ٖٝ اٱع٬ّ اؾسٜس ٚتؿػرلٖا يهْٝٓٛت٘، يصا أنتؿ٢ ايباسح يف عطض املساخٌ 
ؿّٗٛ اٱع٬ّ اؾسٜس، ٚقس اتؿل ايباسجٕٛ ايٓعط١ٜ اييت تكسّ ض٣٩ َتبا١ٜٓ بؿإٔ ؾطح َ

مجٝعا ع٢ً ٚدٛز َؿذلى بني َساخًِٗ ايٓعط١ٜ ٖٚٛ اؾس٠ يف ايتهٓٛيٛدٝا، ٚاغتدساّ 
 ضقُٓ٘ ايبٝاْات ٚاملعًَٛات، إ٫ إٔ آضا٤ِٖ تتبأٜ بؿإٔ تػ١ُٝ اٱع٬ّ اؾسٜس.
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 ضؤ٣ عطب١ٝ ملفّٗٛ اإلعالّ اجلسٜس.

ّ اٱع٬ّ اؾسٜس نكس٣ يًط٣٩ اييت ُقسٸَت دا٤ت ايط١ٜ٩ ايعطب١ٝ بؿإٔ َؿٗٛ    
بؿإٔ املؿّٗٛ َٔ اـدلا٤ ايػطبٝني، ٚناْت أغًبٗا تطمج١ ملا ططس٘ ايباسجٕٛ يف أٚضبا 
ٚأَرلٜها، يهٔ بعهٗا دا٤ باط٬م تٛقٝـ دسٜس ع٢ً املٛباٌٜ ٚاؿاغٛب نٛغًٝتني 

ْ٘" ساي١ َٔ إع٬َٝتني، ٜٚططح ايباسح عباؽ َكطؿ٢ قازم ض٩ٜت٘ يٲع٬ّ اؾسٜس بأ
ايتٓٛع يف ا٭ؾهاٍ ٚايتهًٓٛدٝا ٚاـكا٥ل اييت محًتٗا ايٛغا٥ٌ املػتشسث١ عٔ 

(، ٚايتدكل (Individualityايتكًٝس١ٜ ٫غٸُٝا ؾُٝا ٜتعًل باع٤٬ سا٫ت ايؿطز١ٜ 
customization)"ًّتني تأتٝإ ْتٝذ١ ملٝع٠ ض٥ٝػ١ ٖٞ ايتؿاع١ًٝ  . (45)(، اي

٬ّ ايؿطزٟ ٖٛ زل١ اٱع٬ّ يف ايكطٕ ايٛاسس ٜٚط٣ عباؽ َكطؿ٢ إٔ اٱع    
ٚايعؿطٜٔ، َٚٓك١ اٱْذلْت ٖٞ إسس٣ أزٚات٘ يف سني ناْت اؾُاٖرل١ٜ اسس٣ 
ٕٸ اٱع٬ّ اؾسٜس يٝؼ ؾكط أْذلْٝت،  زلات إع٬ّ ايكطٕ ايعؿطٜٔ، ٜٚ٪نس ع٢ً أ

ؿٝصٖا ؾٗٓاى تطبٝكات دسٜس٠ تكع نُٔ ٖصا املؿّٗٛ، يهٓٗا ٫ ؼتاز إىل اٱْذلْت يف تٓ
ٕٸ َٔ أِٖ  ٫غٸُٝا َا ٜتٸعًل ببعض ايٓكٛم ٚايكٛض َٚعاؾتٗا، نُا أْ٘ ٜؿرل إىل أ
زلات اٱع٬ّ اؾسٜس اغتطاع١ ٚنع٘ َع اٱع٬ّ ايتكًٝسٟ يف َهإ ٚاسس ع٢ً 
َٓك١ ايهَٛبٝٛتط ٚايؿبه١ ايعٓهٛبت١ٝ، ؾه٬ً عٔ تأنٝسٙ ع٢ً ايتؿاع١ًٝ ّنػُ٘ تٸُٝع بٗا 

 (. 46)ٖصا املؿّٗٛ

ٜٚططح ايباسح ايػعٛزٟ ؾٗس بٔ عبس ايطمحٔ ايؿُُٝطٟ ض١ٜ٩ عطب١ٝ أخط٣     
يٲع٬ّ اؾسٜس ؾٗٛ وسز اٱع٬ّ ايتكًٝسٟ بج٬خ ٚغا٥ٌ ؾكط ٖٞ ) َطبٛع، َػُٛع، 
َط٥ٞ(، يف سني وسز اٱع٬ّ اؾسٜس) بتسؾل املعًَٛات عدل ؾبه١ اٱْذلْت ٚاشلاتـ 

ٛتط، اٱْذلْت، ايٛغا٥ط ) ايهُبٝ اؾٛاٍ( ايٓاتر عٔ اْسَاز ث٬ث١ عٓاقط ٖٞ
(، يهٓ٘ ٜعٛز إىل إزضاز قطات ايتًؿعٜٕٛ ايتؿاع١ًٝ نذع٤ َٔ اٱع٬ّ اؾسٜس، املتعسز٠

ست٢ اْ٘ ٜهع سطن١ ايطا٥طات ٚاـطا٥ط ٚا٭ْٛا٤ اؾ١ٜٛ نُٔ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ 
 .(47)اؾسٜس
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إ ٚيٝسًا يتعاٚز ٚتعسٙ ايباسج١ زلرلٙ ؾٝداْٞ بأْ٘" إع٬ّ عكط املعًَٛات ٚقس ن   
ظاٖطتني باضظتني عٴطف بُٗا ٖصا ايعكط، ُٖا ظاٖط٠ تؿذط 

 ( ٚظاٖط٠ ا٫تكاٍ عٔ بعس) Information Explosionاملعًَٛات)

Telecommunication)(48) . 
نُا ٜكسّ ايباسح ايػعٛزٟ )غعٛز قاحل ناتب( ض٩ٜت٘ بؿإٔ اٱع٬ّ اؾسٜس إش     

ٔ ا٫ْسَاز بني اٱع٬ّ اؾسٜس ٚبني ايكسِٜ، ؾًِ ٜعس عدل عٓ٘ "أْ٘ أز٣ إىل خًل ساي١ َ
باٱَهإ ايتؿطٜل بني ا٫ثٓني ؾايكشـ بسأت تػتدسّ ايتك١ٝٓ ايطق١ُٝ يف ع١ًُٝ ْكٌ 
ايكؿشات، نُا ميهٔ قطا٤تٗا ايهذلْٚٝا، ٚاْسَر ايتًؿعٜٕٛ َع اٱْذلْت ٚبات َٔ 

ٚنصيو ايطازٜٛ، ٜٚ٪نس ايٝػرل َؿاٖس٠ بطاَر ايتًؿعٜٕٛ عٔ ططٜل ؾاؾ١ ايهَٛبٝٛتط 
ٕٸ ايتهًٓٛدٝا اؿسٜج١ غتػِٗ يف خًل ساي١ ؾطٜس٠ َٔ اْسَاز ٖصٙ ايٛغا٥ٌ ؾُٝا  ع٢ً أ
بٝٓٗا، ؾُٝهٔ يٮؾطاز ايّٝٛ اغتدساّ ايتًؿعٜٕٛ يًسخٍٛ إىل َٓك١ اٱْذلْت بػٗٛي١، 

َع تأنٝسٙ (، 49)ٚايؿ٤ٞ ْؿػ٘ وكٌ َع ايهُبٝٛتط ايصٟ ٜػتدسّ ايّٝٛ نذٗاظ تًؿاظ
قطب ظٚاٍ ايكشاؾ١ املطبٛع١ َٔ قشـ ٚف٬ت ٚزٚضٜات ؾًِ ٜعس َٔ ٚد١ٗ ع٢ً 

ْعط٠ َتػعا َٔ ايٛقت أَاّ ا٭ؾطاز يتبسٜس ايٛقت يف َتابع١ ا٫غتُاع يًطازٜٛ أٚ 
 .(50)َؿاٖس٠ ايتًؿعٜٕٛ

 ضؤ٣ عطاق١ٝ ملفّٗٛ اإلعالّ اجلسٜس.

 .ضؤ١ٜ عُاض طاٖطأ٫ٚ:  

ض اٯضا٤ ا٭خط٣ َٔ ٚد١ٗ ْعطٙ، اييت ٜكسّ عُاض طاٖط ض١ٜ٩ ٜسسض بٗا بع      
تعس َٛاقع ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ ٚغا٥ٌ إع٬ّ، َتػا٬ً٥: ٌٖ ٖٞ ٚغا٥ٌ إع٬ّ أّ 
ٚغا٥ط اتكاٍ، ٌٖ ٜكع اغتدساَٗا يف اطاض اٱتكاٍ ايؿدكٞ أّ يف اطاض اٱتكاٍ 

د١ٝ اؾُاٖرلٟ؟، َٚاٖٞ ايهٝؿ١ٝ اييت ٜتِ ؾٝٗا ؼسٜس املؿاِٖٝ يف ّظٌ ايٓك٬ت ايتهًٓٛ
 .(51)اشلا١ً٥ اييت ؼكٌ يف ثٛض٠ اٱتكا٫ت

طاٖط ٜؿطم بني ٚغ١ًٝ اٱع٬ّ ٚايٛغٝط ا٫تكايٞ، ٖٚٛ ٜعتكس إ ايكشٝؿ١     
ٚايطازٜٛ ٚايتًؿعٜٕٛ ٖٞ ٚغا٥ٌ إع٬ّ يٝؼ بطَٛظٖا ٚقٛضٖا ٚأؾهاشلا ٚقٛتٗا اييت 
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١ ٚتكذلٕ ٜبجٗا ايطازٜٛ ٚقطات ايتًؿعٜٕٛ، بٌ ٱْٗا متتًو ؾدك١ٝ َع١ٜٛٓ َٚازٜ
ؼع٢ مبٛاؾك١ َٔ ْكاب١ مبٛاؾك١ َٔ ١٦ٖٝ ا٫تكا٫ت ٚايبح، نُا ايكشٝؿ١ ٫بس إ 

دٖٛطًٜا يًتؿطٜل بني ايٛغ١ًٝ ٚايٛغٝط، ؾاؾٗاظ، ٖٛ ايكشؿٝني، ٜٚعس طاٖط ٖصٙ ْكاطًا 
آي١ ٚٚغٝط َٔ زٕٚ تًو املٛاؾكات، يهٓ٘ ٜعس ٚغ١ًٝ اتكاٍ سني وع٢ باملهإ 

يت تعطٝ٘ ايؿدك١ٝ املاز١ٜ ٚاملع١ٜٛٓ، يصا ؾٗٛ ٫ ٜعس ٚغا٥ٌ املعًّٛ، ٚاملٛاؾكات اي
ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ ٚغا٥ٌ إع٬ّ ٫ْٗا تؿتكس يٲتكاٍ اؾُاٖرلٟ، ٚتؿتكس 
يًُٛاؾكات َع فٗٛي١ٝ املهإ ٚضزا٠٤ اٱْتاز بٛاغط١ ٖصٙ ايٛغا٥ٌ، ٜٚعٸسٖا نذعًأ َٔ 

أْ٘ ٜكٓؿٗا نُٔ ا٫تكاٍ ايٛغٝطٞ ايصٟ ٖٛ دع٤ َٔ ا٫تكاٍ ايؿدكٞ، إ٫ 
اٱع٬ّ اؾسٜس يهٓ٘ يف َٛقع آخط ٜؿرل:" اؿاٍ ٜٓطبل اٜهًا ع٢ً ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ 

 .(52)ايتكًٝسٟ ايصٟ ٜػتعني باٱع٬ّ اؾسٜس َٔ أدٌ ظٜاز٠ ضدع ايكس٣"
 ضؤ١ٜ عبس األَري ايفٝكٌ.

ٜط٣ عبس ا٭َرل ايؿٝكٌ إٔ تكسِٜ ؾطح ٚتؿكٌٝ زقٝل يٲع٬ّ اؾسٜس َٔ    
ت اييت تٛاد٘ اـدلا٤ املدتكني نْٛ٘ َكطًح )َعًٞ( بات َع١ً يهٌ َا ٖٛ ايكعٛبا

 . (53)دسٜس يف تهًٓٛدٝا اٱتكاٍ، ٜٚعسٙ "ساي١ د١ٝٓٝٓ مل تتبًٛض خكا٥ك٘ ايها١ًَ بعس"
ٜٚكـ ٖصا املكطًح أَاّ ض٩ٜتني، ا٭ٚىل تط٣ إٔ اٱع٬ّ اؾسٜس بات بس٬ٜ     

طٛض طبٝعٞ يٓعرلٙ ايتكًٝسٟ، ٚسسز اٱع٬ّ يٲع٬ّ ايتكًٝسٟ، ٚا٭خط٣ تط٣ أْ٘ ت
اؾسٜس ايؿاضم بٝٓ٘ ٚبني اٱع٬ّ ايتكًٝسٟ، َٔ داْب آخط إش إٔ اٱع٬ّ اؾسٜس قاّ 
باغتبساٍ ايٛسسات املاز١ٜ بايطق١ُٝ، ٚأْ٘ أتػِ مبعاٜا ا٭تكايني ايؿدكٞ 

ٜٚتؿاضز ٚاؾُاٖرلٟ، ٚػاٚظ غًبٝاتُٗا، ٖٚٛ َا شٖب ايٝ٘ نٌ َٔ) ؾني نطٚغيب( ٚ) 
زٜؿٝع( ٚ) زٜاْا أٚبٔ(، َ٪نسٜٔ مجٝعا ع٢ً عسّ ٚدٛز ساي١ عاي١ٝ َٔ ايتُاٖٞ بني 
ايُٓطني َٔ اٱع٬ّ بٛاغط١ ايتدؿٝض عٓٗا، ٜٚتِ ايتعبرل عٔ اٱع٬ّ اؾسٜس بكٝؼ 

 .(54)ث٬خ
منط ايدلاَر اؿٛاض١ٜ ٚاؿ١ٝ اييت تعطض عدل ؾاؾات ايتًؿع٠ ٜٚتذػس ؾٝٗا   -1

 ايتؿاع١ًٝ.
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منط ميجٌ ايكشـ اٱيهذل١ْٝٚ يف ظٌ َٓك١ اٱْذلْت إْتادًا ٚتٛظٜعًا ٚعطنًا،   -2
 ٜٚكع نُٓٗا خسَات املٛباٌٜ.

اٱع٬ّ ايكسِٜ بتك١ٝٓ دسٜس٠ َجٌ ايٓػذ اٱيهذل١ْٝٚ يًكشـ املطبٛع١ ٖٚٛ َا  -3
 ٜصٜب ايؿاضم بُٝٓٗا.

يف ايططٜك١ اييت  ٜ٪نس ايؿٝكٌ إٔ ٖٓاى ض٩ٜتإ متٝع اٱع٬ّ اؾسٜس عٔ ايكسِٜ تتعًل
ٜتِ بٛاغطتٗا بح املهُٕٛ، ٚايهٝؿ١ٝ اييت ٜتِ عٔ ططٜكٗا ايٛقٍٛ إىل خسَات٘، ؾه٬ً 
عٔ اغتدساّ دٗاظ اؿاغٛب نأزا٠ ض٥ٝػ١ يف ع١ًُٝ اٱْتاز. ٜٚط٣ ايباسح إٔ 
اؿاغٛب مل ٜعس اٯي١ ايٛسٝس٠ يف إْتاز املهُٕٛ ٚتٛظٜع٘ ٚعطن٘، إش اقبح املٛباٌٜ 

 ادٗع٠ أخط٣ ٜتِ ططسٗا َػتكب٬ً غٝهٕٛ شلا زٚضًا يف شيو. ٚاٯٜباز ٚضمبا
 .  ()ضؤ١ٜ ٚغاّ فانٌ

ٜططح ٚغاّ ؾانٌ ض٩ٜت٘ َٔ ظا١ٜٚ ايتأثرلات اييت أسسثتٗا ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ      
اؾسٜس يف ايع١ًُٝ اٱتكاي١ٝ، ؾبعس إٔ نإ غطٜإ ايع١ًُٝ اٱتكاي١ٝ ٚؾل ا٭منٛشز 

ملطغٌ ٜٚٓتٗٞ عٓس املػتكبٌ، ٜٚؿكس ؾٝٗا املطغٌ َعطؾ١ اـطٞ يف َػاض قسز ٜبسأ َٔ ا
ضزٚز ا٭ؾعاٍ، يهٔ َع ظٗٛض اٱع٬ّ اؾسٜس بات َٔ املُهٔ إٔ وسخ تبازٍ يٮزٚاض 
بني املطغٌ ٚبني املػتكبٌ "نُٔ ع١ًُٝ اتكاٍ زا٥ط١ٜ ايؿهٌ" عػب ٚقؿ٘"، نُا بات 

شلِ، ؾه٬ عٔ أْ٘ أغِٗ يف  بأَهإ املػتدسَني اختٝاض ا٭خباض يف ا٭ٚقات املٓاغب١
تعسز قاْعٞ ايطغاي١ اٱع١َٝ٬، إش ٚؾط اجملاٍ يًُػتدسّ بإْتاز املهُٕٛ ْٚؿطٙ عدل 

 َٔ زٕٚ ضقاب١.  (55)َٓك١ اٱْذلْت
ٜط٣ ؾانٌ إٔ ؾِٗ اٱع٬ّ اؾسٜس عٔ ططٜل َا أسسث٘ َٔ تػٝرلات نبرل٠ يف      

ملػتكبٌ، ٚايٛغ١ًٝ، ٚايطغاي١، ٚضدع عٓاقط ايع١ًُٝ ا٫تكاي١ٝ املتُج١ً يف املطغٌ، ٚا
ايكس٣، ؾكس تها٤ٍ زٚض ايكا٥ِ يف اٱتكاٍ يف ظً٘ نجرلا ٚمل ٜعٸس شيو اؿاضؽ امل٪ثط 
يف اختٝاض ْٛع املاز٠ اٱع١َٝ٬ ٚبجٗا، نُا تطادع زٚض امل٪غػات اٱع١َٝ٬ يف ؼسٜس 

أٚ ْؿطٖا ع٢ً  ْٛع املهُٕٛ ٚؾه١ً ٚاختٝاض املاز٠ اييت ٜتِ ْؿطٖا ٚؼسٜس ٚقت بجٗا

                                                           
   َعبِْخ ثغذاد -و١ٍخ اإلّالَ –لغُ اٌقؾبفخ  اإلرا١ّخ ٚاٌزٍفض١ٔٛ٠خ  –إعزبر  اإلّال 



 
 

98 
 

 الزماتبا وعالقته انجذيذ اإلعالم/  انثاني انفصم

َٓك١ اٱع٬ّ اؾسٜس، ٜكابً٘ تعاظِ زٚض اؾُٗٛض املػتدسّ شلصٙ ايٛغا٥ٌ يف ٖصا 
ايؿإٔ، ٜٚٓػشب ٖصا ا٭َط ع٢ً عٓاقط ايع١ًُٝ ا٫تكاي١ٝ ا٭خط٣ اييت ؽًت عٔ 
أزٚاضٖا اييت ناْت ت٪زٜٗا يف اٱع٬ّ ايتكًٝسٟ، يكاحل اٱع٬ّ اؾسٜس يف ظٌ َٓك١ 

  (56)طٛضات ايتهًٓٛد١ٝ اشلا١ً٥ اييت زخًت ع٢ً ٖصا ايكطاعاٱْذلْت بؿهٌ ايت
ٚنصا اؿاٍ ؾُٝا ٜتعًل يف ايٛغ١ًٝ اٱع١َٝ٬ ؾكس أتاست ايتهٓٛيٛدٝا اؿسٜج١      

يٛغا٥ٌ اٱع٬ّ ايتؿاعٌ َع اؾُٗٛض عٔ ططٜل اغتدساّ َٛاقعٗا ع٢ً اٱْذلْت 
قبح ؾاع٬ً يف ظٌ اٱع٬ّ ٚابسا٤ ايطأٟ ؾُٝا تعطن٘ يف َٓكاتٗا، نُا إٔ املتًكٞ ا

اؾسٜس بٛاغط١ َا ٜٛؾطٙ َٔ اَها١ْٝ اختٝاض املهُٕٛ َٔ زٕٚ اؿاد١ إىل قها٤ ايٛقت 
يف ايتعطض يدلاَر ٫ تتٓاغب َع تٛدٗات٘ ٚضغبات٘، ٜٚٓػشب ا٭َط ع٢ً ع١ًُٝ ضدع 
ٚٴقؿت بأْٗا َطس١ً) َا بعس ايتؿاع١ًٝ( ؾُٝهٔ يًؿطز إٔ ٜػتذٝب  ايكس٣ اييت 

ٜتؿاعٌ َع٘ ٜٚكسّ آضا٥٘ ٜٚٓاقؿٗا َع املطغٌ ٜٚػِٗ يف تػٝرل ٚد١ ْعطٙ يًُهُٕٛ ٚ
 عدل اؿٛاض ايصٟ اتاس٘ اٱع٬ّ اؾسٜس. 

ٚغاّ ؾانٌ ٜعس اٱع٬ّ اؾسٜس سكٝك١ ٚاقع١ ٫ٚ ميهٔ ػاًٖ٘، ٜٚكـ بايهس َٔ 
 اٯضا٤ اييت تطؾض ٚدٛزٙ ٚتأقًٝ٘. 

 ايتعًٝل ع٢ً ايطؤ٣ ايعطاق١ٝ. 

طاٖط يف ض٩ٜت٘ يٲع٬ّ اؾسٜس َٔ ظا١ٜٚ املعاٜرل ايٛادب تٛاؾطٖا ٜؿذلط عُاض       
٭دٌ ايتؿطٜل بني ايٛغ١ًٝ اٱع١َٝ٬ ٚبني ايٛغٝط، ؾٛدٛز ايؿدك١ٝ املع١ٜٛٓ ٫ٟ 
ٚغ١ًٝ ٚاملهإ املعًّٛ ٚا٭ْتُا٤ يٓكاب١ اايكشؿني ايعطاقٝني ٖٞ ا٭غاؽ يف شيو، 

٫ ٜكٓـ نٛغا٥ٌ إع٬ّ بٌ ٚغا٥ط ٚ٭ٕ اٱع٬ّ اؾسٜس ٫ٜٛؾط ٖصٙ ايؿطٚط ؾأْ٘ 
 ع٢ً ايطغِ أْ٘ ٜكط باٱع٬ّ اؾسٜس يف غٝام عطض ؾهطت٘. 

إٕ ايباسح ٜط٣ إٔ ض١ٜ٩ طاٖط تتعاٌَ َع املؿّٗٛ ٚنأْ٘ ٚيٝس قًٞ عدل ططس٘     
ؾطط ا٭ْتُا٤ يٓكاب١ ايكشؿٝني ايعطاقٝني، يف سني أْ٘ ٚيس َٔ ضسِ ايتهٓٛيٛدٝا اييت 

تكسَ٘، ٜٚػ٢ُ ع٢ً ٚؾل ايب١٦ٝ اٱع١َٝ٬ اييت أْتذت٘ باٱع٬ّ نإ فاشلا ايسٍٚ امل
 اؾسٜس ٖٚٞ تطمجت٘ اؿطؾ١ٝ َٔ ايًػ١ ا٫ْهًٝع١ٜ يًػ١ ايعطب١ٝ.
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ٜٚعسٙ ايؿٝكٌ َؿّٗٛ َعًٞ ٜػتٛعب ايهجرل َٔ املؿاِٖٝ إ٫ إٔ ض٩ٜت٘ يف       
يب ٚ) بعهٗا ٖٞ أْعهاؽ يًط٣٩ اييت قسَٗا اـدلا٤ يف ايػطب أَجاٍ ؾني نطٚغ

ٜٚتؿاضز زٜؿٝع( ٚ) زٜاْا أٚبٔ(، نُا ٜعسٙ "ساي١ د١ٝٓٝٓ مل تتبًٛض خكا٥ك٘ ايها١ًَ بعس، 
 ٚمل ٜٓؿطز بط١ٜ٩ دسٜس٠ ميهٔ إٔ متٝعٙ عٔ غرلٙ َٔ ايباسجني ا٭داْب ٚايعطب. 

يف سني دا٤ت ض١ٜ٩ ؾانٌ َٔ داْب َا أسسثت٘ ٖصا املؿّٗٛ َٔ تػٝرلات دصض١ٜ يف 
١ بطَتٗا، ٚتططح أؾهاضا دسٜس٠ تٓػذِ َع ٚاقع ايب١٦ٝ عٓاقط ايع١ًُٝ ا٫تكايٝ

اٱع١َٝ٬ يف ظٌ َٓك١ اٱْذلْٝت، ٖٚصٙ ايط١ٜ٩ مل ٜكـ عٓسٖا  خدلا٤  اٱع٬ّ ايعطب 
 نجرلًا.

 املٛباٌٜ ٚغ١ًٝ إعالّ يف بسا١ٜ عٗسٖا. 

َٸط مبطاسٌ عس٠ اْعهػت ع٢ً أزٚاضٙ ٚٚظا٥ؿ٘،     إٔ املٛباٌٜ ى)تهٓٛيٛدٝا (سسٜج١ 
ات ٜ٪زٟ ايّٝٛ َع ظٗٛض اؾٌٝ ايطابع َٓ٘ ٚظا٥ـ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ نايذلؾ١ٝ، ٚب

ٚايتعًِٝ، ٚاملطاقب١، ٚايذلٜٚر ٚاٱع٬ٕ، ٚتهٜٛٔ اٯضا٤ ٚاٱػاٖات ٚغٓٛضز ٖصٙ 
  -:(57)املطاسٌ نُا ٜأتٞ

عٴسٸ يف املطس١ً ا٭ٚىل ٚايجا١ْٝ َٓ٘ نذٗاظ ٜ٪زٟ ٚظٝؿ١ اتكاي١ٝ ؾكط عدل تأز١ٜ  -أ
كٛت١ٝ َٚٔ زٕٚ اغتدساّ ايطغا٥ٌ ايٓك١ٝ، ٚنإ ٜٴػتدسّ ؾكط َٔ ايٓدب املهاملات اي

 .(58)ا٫دتُاع١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ، َٚٔ ثِ أْػشب اغتدساَ٘ ع٢ً ؾ٦ات اجملتُع ا٭خط٣

َجًت املطس١ً ايجايج١ ٚايطابع١ َٓ٘ ؼٛي٘ َٔ فطز آي١ إىل ٚغٝط اتكايٞ ٚأقبح   -ب
بٗا َٔ ْكٌ ايكٛض، ٚعطض اٱؾ٬ّ، ٜ٪زٟ زٚضًا إع٬ًَٝا عدل ا٫تاسات اييت تٸُٝع 

ْٚكٌ ا٭سساخ عدل ناَرلت٘ ايكػرل٠، ٚبات ٜعطف بايؿاؾ١ ايكػرل٠ اييت تعطض 
ا٭سساخ بػطع١ تؿٛم أ١ٜ ٚغ١ًٝ أخط٣ َٔ أَانٔ يف ايعامل يٝؼ باغتطاع١ ٚغا٥ٌ 
اٱع٬ّ ا٭خط٣ ايٛقٍٛ ايٝٗا بػٗٛي١ يف سني ميهٔ يًُٛاطٔ ايعازٟ إٔ ٜٴػِٗ يف 

سخ بسق١ ٚغطع١ عايٝتني، َٚع قسٚض اؾٌٝ ايطابع ُأتٝح يًُػتدسّ إٔ تػط١ٝ اؿ
ٜتكؿح املٛاقع اٱيهذل١ْٝٚ ٚاملسْٚات ٚا٫ّط٬ع ع٢ً ؾبهات ايتٛاقٌ اٱدتُاعٞ 
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ٚايتٛاقٌ َع قطاع عطٜض َٔ اؾُٗٛض عابط يًذػطاؾ١ٝ ٚا٫غتُاع يًطازٜٛ َٚؿاٖس٠ 
 .(59)ايتًؿعٜٕٛ

ملٛباٌٜ مل ٜعس فطز آي١ ؼكل اتكا٫ً فطزًا بني ٜٚكٍٛ أمحس قُس قاحل إٔ ا    
ؾدكني يف َهاْني َتباعسٜٔ، بٌ أقبح ٜ٪زٟ ا٭زٚاض ْؿػٗا ٚايٛظا٥ـ اييت ت٪زٜٗا 
ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ا٭خط٣ اييت أقبشت تكًٝس١ٜ بؿهٌ ايٓك٬ت ايتهًٓٛد١ٝ اييت سسثت 

اٱشاع١ ٚايتًؿعٜٕٛ يٲْذلْٝت ٚاشلاتـ احملٍُٛ، ٚإغتٝعاب٘ ٭زٚاض قشاؾ١ اٱْذلْت ٚ
ٚاشلاتـ ايجابت ٚٚظا٥ؿٗا، هعًٓا ْكٍٛ إٕ املٛباٌٜ ٖٛ ٚغ١ًٝ إع٬ّ يف )بسا١ٜ 

 (.60)عٗسٖا(
إٔ ايباسح ٜتؿل َع ايط١ٜ٩ اييت تؿرل إىل إٔ املٛباٌٜ بات ٚغ١ًٝ إع٬ّ ٫ْ٘ ٜ٪زٟ    

ا نجرلًا ا٭زٚاض ْؿػٗا ٚايٛظا٥ـ اييت ت٪زٜٗا ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ايتكًٝسٟ بٌ ٜتؿٛم عًٝٗ
يف ٚقٛي٘ يًدلاَر ايتًؿع١ْٜٝٛ ٚاٱشاع١ٝ ٚاخرلًا أتاست ايتكٓٝات اؾسٜس٠ خكا٥ل 
أخط٣ يًُٛباٌٜ متهٓ٘ َٔ اْتاز املهُٕٛ ٚتٛظٜع٘ نا٬َ ع٢ً اؾُٗٛض َٔ زٕٚ 

 اٱغتعا١ْ بأٟ كتكني.
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 املبشح ايجاْٞ: أدٓس٠ اإلعالّ اجلسٜس يف تؿهٌٝ ايطأٟ ايعاّ

 متٗٝس:

ٕٸ ا٭ؾطاز () (Albert Banduraا٫دتُاع ايدلت ايباْسٚضا )  ٜكٍٛ عامل       : "إ
يف اجملتُعات ًٜذ٪ٕٚ إىل كتًـ ايٛغا٥ٌ املتاس١ يسِٜٗ يتشكٝل أٖساؾِٗ، ؾا٫ْػإ 
نا٥ٔ ادتُاعٞ ٜعٝـ نُٔ فُٛعات َٔ ا٭ؾطاز ٜتؿاعٌ َعٗا ٜٚ٪ثط ؾٝٗا ٜٚتأثط بٗا، 

ِ ٚاػاٖاتِٗ، ٜٚعٌُ ع٢ً تعًُٗا ٖٚٛ ٬ٜسغ غًٛنٝات ا٭ؾطاز اٯخطٜٔ ٚعازاتٗ
 .(61)عٔ ططٜل امل٬سع١ ٚايتكًٝس

َٚٔ ٖصٙ ايٛغا٥ٌ املتاس١ اييت ًٜذأ ايٝٗا ا٫ْػإ يتشكٝل أٖساؾ٘ ٖٞ اٱع٬ّ     
اؾسٜس َٚعاٖطٙ املتٓٛع١ اييت أقبح شلا ايّٝٛ أثط َِٗ يف تؿهٌٝ ايطأٟ ايعاّ احملًٞ 

عات املجاض٠ يًٓكاف يف ظٌ ايتطٛضات ٚايكَٛٞ ٚاٱقًُٝٞ ٚايسٚيٞ إظا٤ املٛنٛ
ايتهًٓٛد١ٝ املتػاضع١، ٚمبععٍ عٔ تسخٌ ايػًطات احمل١ًٝ، ؾكس أتاست ٖصٙ ايتهًٓٛدٝا 
اجملاٍ أَاّ ايؿطز يًتعبرل عٔ ْؿػ٘، ٚايتؿاعٌ َع اٯخطٜٔ بؿإٔ املؿذلنات اييت ٖٞ 

٢ً املػت٣ٛ قٌ أٖتُاَِٗ غٛا٤ ع٢ً املػت٣ٛ احملًٞ أّ ايٛطين أّ اٱقًُٝٞ، ست٢ ع
 ايسٚيٞ. 

يكس أتاح اٱع٬ّ اؾسٜس يٮؾطاز ٚاجملُٛعات ٚامل٪غػات آؾاقًا دسٜس٠ مل تهٔ       
َتٛاؾط٠ غابكًا، بهػب أْكاض َٚ٪ٜسٜٔ ٚايتٛاقٌ َعِٗ بؿهٌ َباؾط َٔ زٕٚ 
ٚغطا٤، ٜٚهٕٛ اؿٛاض تعآًَٝا بني املطغٌ ٚبني املػتكبٌ، أٚ غرل تعاَين، مبع٢ٓ إ 

َٓؿٛضٙ ع٢ً اسس٣ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ اؾسٜس، ٜٚػًل ساغٛب٘ أٚ ْكاي٘،  املطغٌ ٜذلى
ٚيهٔ ا٭دابات ٚايتؿاعٌ َع َٓؿٛضٙ أٚ ايؿٝسٜٛ ايصٟ ْؿطٙ ٜتذ٢ًّ عٔ ططٜل 

، ٚضبٸُا ٜتٸؿهٌ ضأًٜا َعّٝٓا ٜتٓاغب َع أ١ُٖٝ املٛنٛع (62)تعًٝكات املػتدسَني
 اجملاٍ ا٫قتكازٟ، أّ املعطٚض يًٓكاف ٚسذُ٘، غٛا٤ يف اجملاٍ ايػٝاغٞ، أّ يف

                                                           
() ٍْثبٌّالؽَخ.ّبٌُ اعزّبُ، ٠ُْٚذ اؽذ ٚامْٟ َٔش٠خ اٌزٍُْ االعزّبّٟ ، ٚاٌزٟ ٠يٍك ١ٍّٙب ا٠نًب َٔش٠خ اٌز ُ 
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ا٭َين، ٖٚٓا وسخ تبازٍ يٮزٚاض بني املطغٌ ٚاملػتكبٌ، ؾه٬ُٖا َػتكبٌ َٚطغٌ 
يًطغاي١ اٱع١َٝ٬. ٚإٔ اغتدساّ بعض خٛام ؾبهات ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ هعٌ 
املػتدسّ أَاّ َعًَٛات ؾا١ًَ بؿإٔ املٛنٛع١ اييت ٜػع٢ يًشكٍٛ ع٢ً َعًَٛات 

دساّ ٖصٙ اـٛام ػًب يو نٌ َا ٜتعًل باملٛنٛعات اييت بؿأْٗا، ؾبُذطز اغت
تبشح عٓٗا غٛا٤ أناْت ؾٝسٜٖٛات أّ ْكٛقًا مما ميٗس يو ططٜكًا يًشٌ أٚ يًؿِٗ 
ايهاٌَ ٜٚطًل عًٝ٘ اٜها ططٜل سٌ املؿه٬ت ؾًٛ ؾاٖست ؾٝسًٜٛا َعًٝٓا ٜتعًل عسخ 

 .(63)ٛنٛع١ ْؿػٗاؾإٔ ٖصٙ اـاق١ٝ ػًب يو أٚ تكسّ يو ؾٝسٜٖٛات قطٜب١ َٔ امل
نُا بسأ املسْٕٚٛ بايتعبرل عٔ أضا٥ِٗ ايػٝاغ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ بٛاغط١ َسْٚاتِٗ،        

٫غٸُٝا ايؿدكٝات املؿٗٛض٠ يف اجملتُع، ٜٚتاح يًُػتدسَني ايتؿاعٌ َع املٓؿٛضات 
ٚٸ١ْ  عٔ ططٜل املسْٚات ايؿدك١ٝ، ٚايتعًٝكات، أٚ ايتعًٝل ع٢ً ايتعًٝل، ٚتتشٍٛ املس

ؾها٤ َؿتٛح  يعطض اٯضا٤ املتعسز٠، إش تططح املسْٚات آضا٤ٳ ٚتٓاقـ َٛنٛعاتٺ،  إىل
٫ ميهٔ يٲع٬ّ ايتكًٝسٟ َٓاقؿتٗا، ٫غباب َٓٗا عسّ اْػذاّ َهُْٛٗا َع ايكا٥ُني 

 ع٢ً ٖصٙ ايٛغا٥ٌ، أٚ عسّ تٛاؾط املػاسات ايع١َٝٓ يٓؿطٖا.
ّ دسٜس٠ تتٝح يًذُٗٛض ٚبني ايؿ١ٓٝ ٚا٭خط٣ ْػُع عٔ ٫ٚز٠ ٚغ١ًٝ إع٬    

ايتؿاعٌ َعٗا ٚايتٛاقٌ بٛاغطتٗا َع اٯخطٜٔ، ٫ْهاز اٯضا٤ ٚا٭ؾهاض َٚٔ ثِ 
تؿهًٝٗا إظا٤ املٛنٛعات اييت تٸِٗ اؾُٗٛض ٚؾُٝا ٜأتٞ ْػتعطض بعهًا َٔ ادٓس٠ 

 اٱع٬ّ اؾسٜس يف تؿهٌٝ ايطأٟ ايعاّ
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ٚتتُجٌ فُٝا  social network site)) أٚال: ؾبهات ايتٛاقٌ االدتُاعٞ 

  -ٜأتٞ:

 .(Facebook)(ايفٝؼ بٛى) -1

ٜذلبع ايؿٝؼ بٛى ع٢ً عطف ؾبهات ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ َٔ د١ٗ أ١ُٖٝ     
َػتدسَٝ٘ ٚعسزِٖ، ع٢ً ايطغِ َٔ إٔ ؾهط٠ اْؿا٥٘ اييت ناْت ٫ تتعٸس٣ ايذلؾٝ٘ 
 ٚايتػ١ًٝ بني ط٬ب داَع١ ٖاضؾس يٝتشٍٛ إىل َٛقع ٜكٓع ا٭سساخ ٜٚؿهٌ ايطأٟ
ايعاّ إظا٤ٖا، ٚأقبح َٓدلًا يًشٛاض ٚايٓكاف ٚتبازٍ اٯضا٤ بني اؾُٗٛض "املػتدسَني" 
بؿإٔ املٛنٛعات املجاض٠، بٌ أقبح ؾها٤ يًذساٍ ٚعطض اٯضا٤ يًػٝاغٝني ٚضداٍ 
ا٫قتكاز ٚا٫دتُاع ٚاٱع٬ّ، ٚٚقٌ ا٭َط إىل قٝاّ ايكٓٛات ايؿها١ٝ٥ بعطض 

ع٢ً قؿشاتِٗ بؿإٔ ا٭سساخ ٚتعسٖا َاز٠  املٓؿٛضات اييت ٜطًكٗا ايػٝاغٕٝٛ
ٚتٴػِٗ ؾبه١ ايؿٝؼ بٛى يف       . ()اخباض١ٜ  ض٥ٝػ١ ٚدع٤ًا َٔ ْؿطاتٗا ا٭خباض١ٜ

تٛؾرل ا٭ضن١ٝ املٓاغب١، ٚاملٓار ايعاّ يت١٦ٝٗ ايطأٟ ايعاّ يًتعبرل عٔ ْؿػ٘ عدل 
ا٭ٖساف، ايتعاٖطات ٚايتذُعات، ؾه٬ً عٔ أْٗا ٚغ١ًٝ يتٓػٝل املٛاقـ ٚؼسٜس 

ٚتٛدٝ٘ اؾُٗٛض، ٚتٓعِٝ سطنت٘ يف ايتعاٖطات ٚا٫ْط٬م، ٚأتهح زٚضٖا بؿهٌ 
ٚانح ٚنبرل يف تٓػٝل ايتعاٖطات يف مجٗٛض١ٜ َكط ايعطب١ٝ ٚتْٛؼ ٚقبًٗا يف 

، ٚاشلذّٛ ا٫غطا٥ًٝٞ ع٢ً غع٠ ايصٟ بسأ أٚاخط 2008ا٫ْتدابات ا٫َرلٜه١ٝ عاّ 
  . (64)ايعاّ ْؿػ٘

                                                           
()

 
ِٓ لجً اٌيبٌت األ١ِش٠ىٟ ) ِبسن صٚوشث١شط( فٟ عبِْخ ٘بسفذ ٚأّيبٖ اعُ  2004ُأعظ ِٛلِ اٌف١ظ ّبَ 

ّٛصُ ٍّٝ اٌيٍجخ ٌّغبّذرُٙ ٌٍّزْشف ٍّٝ  )اٌف١ظ ثٛن( ِْٕٚب٘خ )وزبة اٌٛعٖٛ( فٟ اؽبسح إٌٝ وزت اٌٛعٖٛ اٌزٟ ر

رٙذف إٌٝ أٔؾبء ِٛلِ رفبٍّٟ ٌيٍجخ عبِْخ ٘بسفذ ٌٍزٛافً ف١ّب  اعّبء صِالئُٙ فٟ اٌذساعخ، ٚوبٔذ ثذا٠زٗ ثغ١يخ

ث١ُٕٙ فٟ اصٕبء اٌزخشط ٚثْذٖ، ٚوبْ ال ٠غّؼ ٌغ١ش ىٍجخ عبِْخ ٘بسفذ ثبالؽزشان ٚف١ّب ثْذ ؽمك ؽٙشح ٚاعْخ ١ٌٕزمً 

ىٓ ٌٗ ثْذ اْ ثبد اٞ ِٛاىٓ ٠ّ 2006إٌٝ اٌغبِْبد األخشٜ ٚاٌّذاسط ٚاٌّؤعغبد ِٚٓ صُ إٌٝ اٌْبِخ فٟ ّبَ 

 االؽزشان ٚاٌزغغ١ً وْنٛ فٟ اٌفجظ ثغل إٌَش ّٓ اِزالوٗ ؽغبة ثش٠ذ اٌىزشٟٚٔ.

( )  رْشك لٕبح اٌؾشح اٌْشاق فٟ ٔؾشارٙب األخجبس٠خ ثْل إٌّؾٛساد ٌغ١بع١ٓ ّشال١١ٓ ٚأ١ِش٠ىبْ ثؾأْ األؽذاس

 ظ ثٛن فٟ ثشاِغٙب.اٌغبس٠خ، فناًل ّٓ أٔٙب رْشك آساء ّذد ِٓ لشائٙب إٌّؾٛسح ٍّٝ ففؾبرُٙ فٟ اٌف١
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ٝؼ بٛى إىل أزا٠ ١َُٗ يتبًٝؼ املٛاطٓني بؿإٔ سطن١ ايتعاٖطات يكس ؼٍٛ ايؿ    
َٚٛاعٝس اْط٬قِٗ، ٚػُع ايؿباب يف ايسٍٚ اييت سسثت ؾٝٗا ايجٛضات، إش مت اْؿا٤ 
قؿشات يًؿٝؼ بٛى يٓكٌ ا٭خباض َٔ َٛقع اؿسخ َباؾط٠ يٝتِ عدلٖا تبًٝؼ 

َٛاقع املػتؿؿٝات ايٓاؾطني ٚاملتعاٖطٜٔ باملػتذسات، ٚأَانٔ تٛادس ايجٛاض، ٚ
املٝسا١ْٝ، نُا ُأْؿ٦ت تٓػٝكٝات تعتُس ع٢ً ايؿٝؼ بٛى يف ايتٛاقٌ يف نٌ سٞ، ٜٚتِ 

، ٚاختاضت ْاؾطني ثكات َٚعطٚؾني يٲؾطاف ع٢ً (65)تٛدِٝٗٗ عدل ٖصٙ ايكؿشات
إزاض٠ ٖصٙ ايكؿشات ٚتٛدٝٗٗا يف ْػل ٜٓػذِ َع تٛد٘ اٱزاض٠ ايعًٝا اييت تؿطف 

ش ٜبسٚ ايعٌُ ممٓٗذًا ٚىهع ٱزاض٠ َٛسس٠ يف تٛدٝٗاتٗا ع٢ً عٌُ ايتٓػٝكات إ
ٚتبًٝػاتٗا يًُعاضنني، ٚقس سّككت لاسًا ًَؿتًا يف تٛدٝ٘ املتعاٖطٜٔ يف غٛضٜا يف 
ؼسٜس ايٛقت ٚاملهإ عٝح تؿاد٧ ٖصٙ اجملُٛعات ايكٛات ا٭١َٝٓ، ٚتكبح أق٣ٛ َٔ 

بهات اٱْذلْت، إ٫ اْٗا اَها١ْٝ تؿطٜكٗا بايك٠ٛ، ٚست٢ َع تهٝٝل اـٓام ع٢ً ؾ
 .(66)متهٓت َٔ ػاٚظ ٖصٙ ايعكب١ عٔ ططٜل ا٭غتعا١ْ بدلاَر خاق١

ٚبات ايؿها٤ ا٫ؾذلانٞ يؿبه١ ايؿٝؼ بٛى فا٫ً ضسبًا يتٓعِٝ اؿ٬ُت    
اٱع١َٝ٬ اييت ٜٴؿطف عًٝٗا عسز َٔ ايٓاؾطني يف ايعطام، َٚٔ أَج١ً شيو قٝاّ عسز 

تٓعِٝ مح١ً )أٜ سكٞ( اييت ناْت تػع٢ حملاغب١ املتُٗني يف َٔ ْاؾطٞ اجملتُع املسْٞ ب
ًَؿات ايؿػاز، َٚطاقب١ ا٫ْؿام ايعاّ يف ايسٚي١ ايعطاق١ٝ، يًهػط ع٢ً دٗات ايكطاض 
ايػٝاغٞ يف ايبًس ٭دٌ تكٜٛض عًُٝات ايؿػاز، ٚاغتُطت ٖصٙ اؿ١ًُ ملس٠ غت١ 

 .()أؾٗط
، ّْعُٗا َػتدسَٛ ايؿٝؼ 2015 نُا اْطًكت مح١ً ندل٣ يف َطًع  ؾٗط سعٜطإ  

بٛى يسعِ اؿؿس ايؿعيب نس مح٬ت ايتؿ١ٜٛ، ؼت اغِ "سؿسْا"، ٚاْهِ  إيٝٗا 
عؿطات اٯ٫ف َٔ املػتدسَني بٛاغط١ ؾبه١ ايؿٝؼ بٛى يف ايعطام ٚزٍٚ أخط٣، 

                                                           
(

 
ٚأعزّشد ٌغب٠خ اٌؾٙش اٌزبعِ ِٓ اٌْبَ ٔفغٗ، ٚأؽشف ١ٍّٙب 2014( ؽٍّخ أيٍمذ فٟ اٌؾٙش اٌضبٌش ِٓ 

ِغّّٛخ ِٓ إٌبؽي١ٓ فٟ اٌّغزِّ اٌّذٟٔ فٟ ثغذاد ٚاٌّؾبفَبد ٚرُ ّجش٘ب اٌذّٛح ٌز١َُ رَب٘شاد  فٟ ّذد ِٓ 

 ثغذاد.اٌّؾبفَبد اٌٛعَٝ ٚاٌغٕٛث١خ ِٚٓ ث١ٕٙب اٌْبفّخ 
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ٚأغتجُط املػتدسَٕٛ بعض ايكٛض ٚايطَٛظ ايس١ٜٝٓ ٚايؿعاضات املصٖب١ٝ، يًتأثرل يف 
 .(67)ا٭خطٜٔ

نُا أغتدسّ تٓعِٝ زاعـ ؾبه١ ايؿٝؼ بٛى عٔ ططٜل بٸح عؿطات ايكٛض،     
ٚايؿٝسٜٖٛات املتك١ً بٓؿاطات٘، ٚعٌُ ع٢ً ايذلٜٚر يكؿشات٘، ٚأقبشت َكسضًا 
يًُعًَٛات اييت تعتُس عًٝٗا ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ا٭خط٣، ٚنإ ٜٗسف عٔ ططٜكٗا إىل 

ٝٝسِٖ ٚإبعازِٖ عٔ املعطن١ اؾاع١ اـٛف ٚايؿعع يف قًٛب املٛاطٓني، َٚٔ ثِ ؼ
ٚظٜاز٠ اْكاضٙ يف املٓاطل اييت وتًٗا، ٚنأْ٘ ٜطغٌ ضغا٥ٌ اْصاض يٰخطٜٔ بعسّ 

 َٛادٗت٘  يف املٓاطل اييت ٜػٝطط عًٝٗا.
٫ٚ ٜٓشكط زٚض ايؿٝؼ بٛى يف ايسضزؾ١ ٚايبشح عٔ ا٭قسقا٤ ٚايذلؾ١ٝ ٚقتٌ     

ٚايتؿاٚض بؿإٔ ايكهاٜا ٚا٫غٗاّ  ايؿطاؽ، بٌ ٜٴػِٗ يف تبازٍ املعًَٛات، ٚايتؿاضى
ّعًٗا، ٚاؽاش ايكطاضات املٓاغب١ أظا٤ٖا، ؾه٬ً عٔ ايتسضٜب ٚايتعًِٝ، ٚتبازٍ ا٭ؾهاض 
ٚاٯضا٤ ٚتًكٞ ايٓكح ٚا٫ضؾاز عدل ْكٛم فطز٠، ٚقٛض َطؾك١ َع ْكٛم، أٚ 
 ؾٝسٜٖٛات تتعًل عسخ َعني ِٜٗ اؾُٗٛض، أٚ ٜٗسف املػتدسّ عٔ ططٜك٘ إىل إٜكاٍ

 . (68) ؾهط٠ إىل اٯخطٜٔ ٚأقٓاعِٗ ب٘
ٚ٭١ُٖٝ ؾبه١ ايؿٝؼ بٛى ؾأت ايكٓٛات ايؿها١ٝ٥ ٚاحملطات اٱشاع١ٝ ٚايكشـ    

ٚٚنا٫ت ا٭ْبا٤ إىل اْؿا٤ قؿشات خاق١ بٗا، تعًٔ عدلٖا عٔ بطافٗا َٚٛعس 
ْؿطاتٗا ٚأزلا٤ نٝٛؾٗا، ؾه٬ً عٔ ؾ٤ٛ أغًب ايؿعايٝات ايػٝاغ١ٝ ٚايٓدب 

ني ايتٓؿٝصٜني إىل إْؿا٤ قؿشات تؿاع١ًٝ ٚأخط٣ ؾدك١ٝ ع٢ً ايؿٝؼ بٛى ٚاملػ٪ٚي
 . ()يًتٛاقٌ ٚاؿٛاض َع اؾُٗٛض بككس ايتأثرل ؾٝ٘، اْتدابٝا أٚ غٝاغٝا

يكس اتاح ايؿٝؼ بٛى فا٫ً ضسبًا يٮقًٝات ٚاملٓعُات ا٫دتُاع١ٝ يف إْؿا٤    
اؾع عٔ سكٛقِٗ، ٚتطٚز مجعٝات ٚفُٛعات خاق١ بِٗ ع٢ً ايؿبه١ ايعٓهبٛت١ٝ تس

شلِ، ٜٚعسْٚٗا دع٤ًا َٔ سكٛم ا٫ْػإ، َٚٔ أَج١ً شيو فُٛع١ )عبس٠ ايؿٝطإ( 
ايصٜٔ ظٗطٚا فسزًا ع٢ً ايؿٝؼ بعس َطاضزتِٗ َٔ ايػًطات يف َكط، ؾه٬ً عٔ 

                                                           
(

)
ٌغأد اغٍت اٌفنبئ١بد اٌّؾ١ٍخ إلٔؾبء ففؾبد ٍّٝ ؽجىخ اٌف١ظ ثٛن ٌٍزٛافً ِِ لشائٙب ِٕٚٙب لٕبح اٌؾشح  

 ٚاٌْشال١خ ٚلٕٛاد أخشٜ، ٠ّٚىٓ ِالؽَخ رٌه ّجش اٌؾش٠و االخجبسٞ ٌٍمٕٛاد اٌفنبئ١خ.
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فُٛعات أخط٣ نجرل٠ اغتجُطت ٖصا اجملاٍ يًسؾاع عٔ سكٛقٗا املؿذلن١ َٔ ٚد١ٗ 
اجملاٍ يًؿباب ايعطبٞ عبٛض اؾػطاؾ١ٝ ٚإْؿا٤ قساقات شلِ يف ْعطٖا، نُا أتاح ٖصا 

ايسٍٚ ايعطب١ٝ،  بعٝسًا عٔ ضقاب١ ايػًط١ يف تًو ايسٍٚ عٔ ططٜل تهٜٛٔ فُٛعات بني 
 .(69)ٖ٪٤٫ ايؿباب ٜ٪َٕٓٛ بأؾهاض َتكاضب١ ٚشلِ ُّٖٛ َؿذلن١

٠ خاق١ٝ دسٜس 2016ٚقس اناؾت إزاض٠ ايؿٝؼ َع َطًع ايؿٗط اـاَؼ َٔ    
بذلمج١ ايتعًٝكات إىل ايًػ١ ا٭ْهًٝع١ٜ ٚايعطب١ٝ أٚ َٔ ا١ٜ يػ١ أخط٣ ٜهتب بٗا املتشسخ 
إىل ايًػ١ ا٭ْهًٝع١ٜ، ٖٚصٙ تتٝح يٮؾطاز ايتٛاقٌ بعٝسًا عٔ َعٛم ايًػ١، ؾه٬ً عٔ 

( ؾدكًا يف إٓ ٚاسس، 50اناؾ١ خاق١ٝ ا٫تكاٍ املباؾط عٔ ططٜل ايؿٝؼ ٭نجط َٔ )
ًٜٛٗا إىل َهامل١ َط١ٝ٥ تتٝح يًُػتدسَني َٔ اجملُٛعات ايتٛاقٌ ٚاٱزاض٠ يف قسز ؼ

َٚٓاقؿ١ املٛنٛعات املؿذلن١ ٫دٌ سًٗا َٔ زٕٚ اؿاد١ يكطع َػاؾات يعكس َجٌ 
ٖصٙ ايٓسٚات ٚميهٔ عطض ٖصٙ اؿٛاضات املط١ٝ٥ بٛاغط١ ؾاؾات َٓاغب١ ٫دٌ ؼكٝل 

 عٓكط اؾصب ٚا٭ْتباٙ.

(YouTubeايٝٛتٝٛب ) -2
()

 . 

بعس إٔ  2008ظٗط ايٝٛتٝٛب نٛغ١ًٝ اتكاٍ س١ٜٛٝ يف فاٍ ايتأثرل ايػٝاغٞ يف    
أعًٔ غبع١ َٔ املطؾشني ي٬ْتدابات ايط٥اغ١ٝ ا٫َرلٜه١ٝ مح٬تِٗ ا٫ْتداب١ٝ عٔ 

، ٚسّككت ٖصٙ اؿ٬ُت َؿاٖسات نبرل٠ دسا، نإ أغًبٗا (70)ططٜل ايٝٛتٝٛب
َٸُا ٜٓتر يف يًط٥ٝؼ أٚباَا، ٜٚتُٝع ايٓؿط بٛاغط١ ايٝٛت ٝٛب بأْ٘ أنجط قطاس١ ٚعؿ١ٜٛ 

ٕٸ ايتكٜٛط ٚايٓؿط عدل ٖصٙ ايٛغ١ًٝ ايتٛاق١ًٝ ٜتٸِ َٔ  ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ايتكًٝسٟ، نٕٛ أ
زٕٚ عًِ ايؿدل يف أسٝإ نجرل٠، ؾه٬ً عٔ ؼكٝك٘ َؿاٖسات عاي١ٝ َكاض١ْ 

ٕٛ يف ايٝٛتٝٛب بايتًؿعٜٕٛ، َع اَها١ْٝ بح املكاطع ايؿٝس١ٜٜٛ اييت مت عطنٗا يف ايتًؿعٜ
مما وكل َؿاٖسات تؿٛم املؿاٖسات اييت ؼككت يًُكطع ايؿٝسٜٟٛ املعطٚض يف 

                                                           
( )(ِٛلِ ُأعظ ٍّٝ ٠ذ صالصخ ٍِٛف١ٓ فٟ ؽشوخpay bal فٟ ( ُٚ٘ ) عبد ١٘شٌٟ، ٚٚع )ُز١ف رؾ١ٓ، ٚعأٚد وش٠

فٟ ِذ٠ٕخ عبْ ثشٚٔٛ فٟ ٚال٠خ وب١ٌفٛس٠ٕب، ٚوبٔذ اٌفىشح األٌٚٝ رٙذف إٌٝ إ٠غبد ىش٠مخ ٌؾفٌ االفالَ اٌزٟ  2005

رقٛس فٟ اٌؾفالد، ٚالعً رغ١ًٙ ١ٍّّخ إٌؾش ٚاألؽزفبً ثّضً ٘زٖ اٌقٛس رُ أؾبء ٘زٖ اٌؾجىخ ٌزًّْ ٍّٝ ٚفك 

شوخ وٛوً ٘زا اٌّٛلِ ثْذ ّبَ ِٓ إٔؾبئٗ ثـــــ ) ١ٍِبس ٚعزّبئخ ٚخّغ١ٓ ١ٍِْٛ رم١ٕخ األدٚثٟ فالػ ٚأؽزشد ؽ

 دٚالس(
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ايٛغ١ًٝ ا٭ٚىل ٖٚصا ٜعطٝ٘ خاق١ٝ أخط٣ يف ايذلٜٚر يٛغا٥ٌ اٱع٬ّ ا٭خط٣ 
 . (71)ٜٚٓػشب ا٭َط إىل اٱشاع١ ٚايكشـ املطبٛع١

يًٝٛتٜٝٛب ناْت يف ٜٚط٣ بعض ايباسجني يف ٖصا اجملاٍ إٔ ايبساٜات ا٭ٚىل    
سني ػاًٖت ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ايتكًٝسٟ تعاٖطات قاّ بٗا غهإ قط١ٜ يف  1993

( 300ايعاق١ُ ايدلٜطا١ْٝ عٓس قاٚي١ ايػًطات ؾل ططٜل ع٢ً أْكاض انجط َٔ )
ٍٍ ؾًذأ فُٛع١ َٔ ايٓاؾطني إىل تػذٌٝ ا٭سساخ اييت تِٗ املٛاطٔ بايكٛت  َٓع

ا ٚنػبت ايعسٜس َٔ اؾُٗٛض، ٜٚٓػب بعهِٗ ٖصٙ ٚايكٛض٠، ٚسٸككت ٚقتٗا أٖساؾٗ
 (.72)ايتذطب١ إىل ايٝٛتٝٛب

أقبح ايٝٛتٝٛب فا٫ خكبًا يتشكٝل ايؿٗط٠ غٛا٤ ع٢ً َػت٣ٛ ا٫ؾدام أّ     
ا٭ؾهاض، ٚقس ػ٢ً شيو يف قه١ٝ امُلعاضن١ ا٫ٜطا١ْٝ) ْسا غًطإ( اييت أزلاٖا 

، ؾبعس ْؿط  (YouTube martyr) َػتدسَٛ اٱع٬ّ اؾسٜس بؿٗٝس٠ ايٝٛتٝٛب
قك١ اقابتٗا ايكات١ً يف اسس٣ ايتعاٖطات ع٢ً ايٝٛتٝٛب ايتكطتٗا ايٛغا٥ٌ املط١ٝ٥ 
ٚاملػُٛع١ ٚٚغا٥ٌ ايتٛاقٌ ا٭خط٣، ٚأعاز٠ بجٗا َط٠ أخط٣ مما سكل يٓسا ايػًطإ 
ؾٗط٠ ٚاغع١ ٚتعاطـ غرل عازٜني ع٢ً َػت٣ٛ ايعامل ٚباتت قٛضتٗا َأيٛؾ١ 

 . (73)يًهجرل
يكس َٓح ايتطٛض ايتهٓٛيٛدٞ ايؿطق١ يًٓاؾطني يف كاطب١ ايطأٟ ايعاّ عٔ ططٜل    

ْؿط ا٫ؾ٬ّ ٚايتشسخ شلِ بٛقت َؿتٛح ٚبططٜك١ ٖاز١٥، ٚبات إْؿا٤ قٓٛات تًؿع١ْٜٝٛ 
خاق١ ع٢ً ايٝٛتٝٛب ؾا٥عًا يس٣ املؿاٖرل أٚ املػُٛضٜٔ ملٔ ٜطغب يف إٔ ٜٛقٌ قٛت٘ 

ٚتهٕٛ َتاس١ يًذُٝع، َٚاميٝعٖا إٔ بطافٗا اعطت ٜٚٸعدل عٔ ضأٜ٘ عدل ٖصٙ ايكٓا٠ 
اؾُٗٛض اؿط١ٜ يف اختٝاض ايٛقت املٓاغب يًُؿاٖس٠ ٖٚصٙ ْكط١ ؾكسٖا ايتًؿعٜٕٛ، 
ٚناْت ع١َ٬ تؿٛم يًٝٛتٝٛب، ع٢ً ايطغِ َٔ إٔ ايتًؿعٜٕٛ بات ٜعتُس ا٫ضؾؿ١ 

عٞ، إ٫ّ اٱيهذل١ْٝٚ يف قؿشات َػتشسث١ ع٢ً َٛاقع٘ يف ؾبهات ايتٛاقٌ ا٫دتُا
 . (74)اْٗا َاظايت مل ؼكل َؿاٖسات َكاض١ْ مبا ٜٴعطض عٔ ططٜل ايٝٛتٝٛب

َٚع تطٛض أدٗع٠ املٛباٌٜ ٚاشلٛاتـ ايصن١ٝ أقبح بإَهإ ايؿطز َؿاٖس٠ ا٭ؾ٬ّ     
بٛاغطتٗا، َٚتابع١ ا٭سساخ اييت ؼكٌ يف ايعامل يف َهإ عًُ٘، ٚيف أٟ َهإ آخط 
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عٍ أٚ َكط ثابت نُا وكٌ َع ايتًؿعٜٕٛ ملتابع١ ا٭سساخ، ٜكً٘، ٚمل ٜعس عاد١ إىل َٓ
ؾه٬ً عٔ اضتؿاع ْػب َؿاٖس٠ ا٭ؾ٬ّ يف ايٝٛتٝٛب َكاض١ْ بايتًؿعٜٕٛ، ٚؼٍٛ 
اؾُٗٛض بٛاغط١ ٖصٙ اايٛغ١ًٝ اؾسٜس٠ َٔ َػتكبٌ يٮسساخ إىل قاْع شلا َٚ٪ثطًا 

بعض ا٭سساخ  ؾٝٗا، ٚضمبا مياضؽ بعض ازٚاض ساضؽ ايبٛاب١ عٔ ططٜل ػاًٖ٘
 ٚتطنٝعٙ ع٢ً أخط٣. 

ٚتٴػِٗ َٝع٠ ا٭ضؾؿ١ اييت ٜتٸُٝع بٗا ايٝٛتٝٛب يف تطغٝذ ا٫سساخ يف ايصٖٔ عٔ    
ططٜل تهطاض املؿاٖس٠ يًشسخ ْؿػ٘، َٚٔ ثٸِ تؿهٌٝ اٯضا٤ بؿأْٗا َٔ اؾُٗٛض، 
ؾه٬ً عٔ أْ٘ ٜتٝح يًُؿاٖسٜٔ ا٫ّط٬ع ع٢ً دٛاْب أخط٣ مل ٜػتطع إزضانٗا أٚ 

سعتٗا يف املؿاٖس٠ ا٭ٚىل، ٚخرل َجاٍ ع٢ً شيو ايتؿذرل ايصٟ تعطض ي٘ َب٢ٓ ٬َ
ايصٟ تطابل َع َا نإ ٜهطضٙ ايػاغ١  2001ايتذاض٠ ايعاملٞ يف اي٫ٜٛات املتشس٠ يف 

ا٭َرلٜهٕٝٛ َٔ استُاٍ تٸعطض اي٫ٜٛات املتشس٠ ا٫َرلٜه١ٝ شلذّٛ إضٖابٞ قتٌُ َٔ 
إعاز٠ َؿاٖس٠ ايؿًِ ملطات عس٠ اغِٗ يف نؿـ  اؾُاعات املتؿسز٠، ؾه٬ً عٔ إٔ

ظٚاٜا مل تهٔ ٚانش١ يًُؿاٖسٜٔ يف املؿاٖس٠ ا٭ٚىل اييت سكًت بٛاغط١ 
 (.  75)ايتًؿعٜٕٛ

يف اؾاض٠ ٫سس خدلا٤ اٱع٬ّ اؾسٜس ؾأْ٘ ٜ٪نس" إٔ ايٝٛتٝٛب قس اغتكب زٚض    
عايٝتني، ؾكس مت ْؿط ايتًؿعٜٕٛ يف ايتأثرل ع٢ً اؾُٗٛض" ْٚكٌ اٱسساخ بسق١ ٚغطع١ 

خطب َ٪ثط٠ يبٌٝ نًٓتٕٛ ٚؾٕٛ نرلٟ ُأيكٝت يف زْؿط ٚعست َٔ اؾهٌ اـطب تأثرلا 
يف ايصٜٔ ؾاٖسٖٚا، ٚبٌ ٚٚقؿٗا بعهِٗ أْٗا َٔ اؾهٌ اـطب يف سٝا٠ املطؾح 
ايسميكطاطٞ، ٚقس ػاًٖتٗا اِٖ ث٬خ قطات يف ٖصٙ املس١ٜٓ ٫غباب فٗٛي١، يهٓٗا 

 .(76)ٝٛب ٚسككت َؿاٖسات عاي١ٝ دسًابجت عٔ ططٜل ايٝٛت

تٜٛرت  -3
()

 . 

ع٢ً ايطغِ َٔ سساث١ اط٬م تٜٛذل يًذُٗٛض ايعاّ، إ٫ّ أْ٘ متّهٔ َٔ ؼكٝل ْػب١     
اغتدساّ ٖا١ً٥ بني ؾ٦ات اجملتُع، ٚنإ ي٘ زٚض ٚانح يف ايذلنٝع ع٢ً املٛنٛعات 

                                                           
( ) وّؾشُٚ ثؾضٟ لبِذ ثٗ ؽشوخ ) 2006ٍٙش ِٛلِ ر٠ٛزشobvious(ٟاأل١ِش٠ى١خ، ٠ْٚذ عبن دسٚع )Jack 

Dorsey ٟآراس ِٚٓ صُ أىٍك ٌالعزخذاَ ٌٍغّٙٛس فٟ اٌْبَ ٔفغٗ. 21( ف 
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ا٭ْع١ُ ايسنتاتٛض١ٜ ٚتػٝرل اييت تِٗ ايٓاؽ، ٫غٸُٝا يف ايكهاٜا املكرل١ٜ َجٌ تػٝرل 
 ايكٛاْني اييت ؼس َٔ سطٜات ايؿعٛب. 

إٕ َاميٝع تٜٛذل أْ٘ هدل املػتدسّ ع٢ً ايسخٍٛ يف ايؿهط٠ ٚايذلنٝع عًٝٗا بعٝسًا     
( سطؾًا يف نٌ 140عٔ ا٫غٗاب نْٛ٘ ٫ ٜتٝح يًُػطز باغتدساّ أنجط َٔ )

تدساّ تٜٛذل يف زٍٚ، ٚانؿان٘ يف ، ٖٚصا نإ غببًا ٭ٕ ٜعزاز اْتؿاض اغ(77)تػطٜس٠
زٍٚ أخط٣، ؾكس ؾاع اغتدساَ٘ يف زٍٚ اـًٝر ايعطبٞ ٚاملػطب ٚغٛضٜا َٚكط ٚتأتٞ 
ايػعٛز١ٜ يف طًٝع١ زٍٚ ايعامل َٔ سٝح اغتدساَ٘ بعسٖا اي٫ٜٛات املتشس٠ َٚٔ ثِ 

، ٚانؿض اغتدساَ٘ يف ايعطام ٚايُٝٔ َكاض١ْ بايؿٝؼ بٛى ٖٚٓاى َٔ ()ا٫َاضات
طدع ايػبب إىل املػت٣ٛ ا٫قتكازٟ ايصٟ َٝع زٍٚ اـًٝر عٔ غرلٖا َٔ ايسٍٚ، ٜ

ٚع٬قت٘ بأْؿػاٍ ايؿطز طٛاٍ ايٛقت مما وكٌ تٛاؾل بني ايب١٦ٝ احملٝط١ باملػتدسّ ٚبني 
ْٛع ٚغ١ًٝ ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ اييت ٜػتدسَٗا، ٖٚصا ايتٛقٝـ ٜٓػذِ َع ايب١٦ٝ يف 

غتدساّ ايؿٝؼ بٛى ٚأغايٝب أخط٣، َجٌ ايتعًٝل ايعطام ٚايُٝٔ ايصٜٔ ٜؿهًٕٛ ا
ع٢ً َٓؿٛضات ا٫خطٜٔ بٗسف تٛدٝ٘ اؿٛاض مٛ ؾهطتِٗ أٚ َاٜعتكسٕٚ أْ٘ قشٝح أٚ 

 . (78)ا٫عذاب يتععٜع ؾهط٠ َع١ٓٝ
يكس اغُٗت ممٝعات تٜٛذل َٔ تععٜع ا٫ؾهاض املعطٚن١ عٔ ططٜل اغتدساّ     

اييت تعين اغتدساّ كتكطات ا٫سساخ اييت ، ()ططٜك١ ايتذع١٥ أٚ َا ٜػ٢ُ )ايٛغّٛ(
ٜطغب املػطز ايتػطٜس بؿأْٗا ٜٚكطْٗا بع١َ٬ ايؿباى َٚٔ ثِ تٓعِ تًكا٥ٝا إىل ايتعًٝكات 

ٕٸ اغتدساّ اؾاض٠ ) ( قبٌ اغِ ايؿدل املطاز #اييت تٓاقـ ٖصا اؿسخ، ؾه٬ً عٔ أ
تتػِ بٗا ايتٛاقٌ َع٘ ٜػٌٗ ٚقٍٛ ايطغاي١ إي١ٝ بؿهٌ اغٌٗ، ٖٚصٙ َٝعات مل 

ؾبهات ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ ا٭خط٣ بايؿعاي١ٝ ْؿػٗا، ٖٚٞ َؿٝس٠ يف بٓا٤ ع٬قات 
ق١ٜٛ ٚق٬ت بني ا٭ؾطاز، ايصٜٔ ٜػعٕٛ يتعطٜـ ايطأٟ ايعاّ بؿهط٠ َٔ ا٫ؾهاض أٚ 

                                                           
 

( )11/ 17لغُ اإلؽقبئ١بد فٟ ِٛلِ "ث١ضٔظ إٔغب٠ذس ٚٔؾش٘ب ِٛلِ اٌغض٠شح ٔذ فٟ ٘ب ثؾغت دساعخ اعشا /

 .  ،20015/ 23/7ٚربس٠خ اٌذخٛي وبْ  2013

www.aljazeera.net/news/scienceandtechnolog   
))

فّضال رىزت اٌٛعُ اٌخبؿ ثبٌؾذس اٌش٠بمٟ )س٠بمخ( ٚاٌؾذس اٌزٞ ٠زٍْك  ٟٚ٘ ِخزقشاد ٌالؽذاس ٚألخجبس 

 ثبٌغ١بعخ) ع١بعٗ( ٚ٘ىزا ثبٌٕغجخ ٌألؽذاس األخشٜ. 

http://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnolog
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ايهػط ع٢ً سه١َٛ َع١ٓٝ، ٚقس سكًت َجٌ ٖصٙ ايتهُٝٓات يًتػطٜسات يف ايجٛضات 
ا، مما غٌٗ يًٓاؾطني اٱؾ٬ت َٔ ضقاب١ اؿه١َٛ، اييت سكًت يف َكط ٚتْٛؼ ٚغٛضٜ

َٚعطؾ١ ايصٜٔ ٜػعٕٛ إىل اخذلام اجملُٛعات، نُا أتاست ايتك١ٝٓ اييت متٝع بٗا تٜٛذل بإٔ 
 .(79)ٜتِ سذب ايعٚاض غرل املطغٛب بِٗ عٔ ططٜل خس١َ َتاس١ يف خاق١ٝ تٜٛذل

ٔ ٚدٗات ايٓعط إٕ غٗٛي١ اغتدساّ تٜٛذل اعط٢ ؾها٤ ٚاغعًا يًتعبرل ع        
املتٓٛع١، إظا٤ ايكهاٜا ٚاملٛنٛعات املعطٚن١، ٚكاطب١ اٯخطٜٔ بؿهٌ َباؾط َٔ 
زٕٚ إٔ ٜهٕٛ نُٔ قا١ُ٥ ايتؿه٬ٝت باغتدساّ ْعاّ ايتذع١٥ أٚ ططٜك١ ايتؿاعٌ 
املباؾط، نُا ٜػِٗ تٜٛذل يف تؿهٌٝ اٯضا٤ عدل عطن٘ قا١ُ٥ ط١ًٜٛ غرل قسٚز٠ َٔ 

ؾاؾ١ ايتًؿعٜٕٛ، ٚتٓاقـ ايكهاٜا اييت تِٗ ايؿاضع، ؾه٬ً عٔ ايدلاَر اييت تعطض عدل 
أْ٘ ٜػٌٗ يًُػتدسّ ا٫ط٬ع ع٢ً آخط ا٫خباض اييت تتكٌ بايؿإٔ ايصٟ هصب 
املػتدسّ ٚأُٖٗا عٔ ططٜل ْؿط َٛادٝع ا٫خباض عدل ضٚابط ٚؾٝسٜٖٛات ٚقٛض َعدل٠ 

 . (80)عٔ َا ٜسٚض يف ايعامل
٫ًٛ نبرلًا يس٣ اؾُٗٛض ايعاّ، ٚتطادع زٚض ايٓدب١ يكس سككت ٖصٙ ايٛغ١ًٝ ؼ       

يف ايتشهِ باملهُٕٛ اٱع٬َٞ ؾًِ ٜعس باغتطاعتِٗ ايتشهِ مبا ٜكٌ إىل اؾُٗٛض نُا 
يف ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ايتكًٝسٟ، ٚأمػط زٚض ايكا٥ِ با٫تكاٍ يف ظٌ تٓاَٞ زٚض ٚغا٥ٌ 

ٜكٍٛ )ناتع(" إٕ ايٓاؽ  ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ، ٚأز٣ تٜٛذل إىل ؼٍٛ ؾعيب نبرل نُا
ايعازٜٕٛ قازضٕٚ ع٢ً ْؿط ا٭خباض ٚإْتاز قت٣ٛ إع٬َٞ أٚ ايتعبرل عٔ آضا٥ِٗ عًًٓا" 
بعٝسا عٔ َطاقب١ ايػًط١ ٫غٸُٝا يف ايسٍٚ اييت تبشح ؾعٛبٗا عٔ اؿط١ٜ ٚايتعبرل عٔ 

َٸُا أغِٗ بؿهٌ نبرل (، 81)ْؿػٗا يف َٔ زٕٚ اؿاد١ إىل إشٕ أٚ َٛاؾك١ َٔ ايطقٝب، 
تطق١ٝ ا٭ؾطاز ايعازٜني يٝكبشٛا قاز٠ ضأٟ يف اجملتُع، مبا ميهِٓٗ َٔ ادتٝاظ ايتػًػ٬ت 
اشلط١َٝ ايػا٥س٠ يف اٱع٬ّ ايتكًٝسٟ،  ٖٚ٪٤٫ مل ٜهٔ شلِ ٚدٛز ٚمل ٜهْٛٛا َعطٚؾني 
قبٌ اغتدساَِٗ ٖصٙ ايٛغ١ًٝ، ٚأٍٚ ساي١ ناْت يس٣ تٓش١ٝ ايط٥ٝؼ ايؿًبٝين)دٛظٜـ 

سني قٛت املٛايٕٛ ي٘ يف ايدلملإ يكاحل بكا٥٘ يف اؿهِ، ٚغًل  2011اغذلازا( يف 
ًَؿات ايؿػاز املجاض٠ نسٙ، ٚبعس أقٌ َٔ غاعتني ع٢ً تٛقٝات ايدلملإ ػُع ا٫ف 
املٓاٖهني ٫غتُطاض سهُ٘ يف َٝسإ ) غاْتٛؽ( بعس تٛظٜع ضغاي١ ْك١ٝ قكرل٠ تكٍٛ" 
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َٔ تٓش١ٝ ايط٥ٝؼ بعس خطٚز  إضتس ا٫غٛز ٚاشٖب إىل غاْتٛؽ" ٚمتهٔ املٓاٖهٕٛ
امل٬ٜني َِٓٗ، ٚنإ تٜٛذل ٖٛ ٚغ١ًٝ ايتٛاقٌ بِٝٓٗ، إىل داْب ٚغا٥ٌ  ايتٛاقٌ 
ا٫دتُاعٞ ا٭خط٣، ؾه٬ً عٔ سا٫ت أخط٣ َؿاب١ٗ اغتدسّ تٜٛذل ؾٝٗا يتأدٝر 
ايتعاٖطات ٚا٫ستذادات يف َٓاطل عس٠ َٔ زٍٚ ايعامل، َٚٓٗا ا٭سساخ اييت ٚقعت 

ٝٛغٛض ٚق١َٝٛ اشلإ يف مجٗٛض١ٜ ايكني ٚاييت اغُٗت يف ضؾع َطايب بني َػًُٞ اي
املػًُني إىل ايطأٟ ايعاّ، اييت ناْت اؿه١َٛ متتٓع َٔ ا٫غتُاع شلا، ٚبسأت ؼكل 
ٖٴِ، ٚؾتشت قٓٛات عسٜس٠ يًتٛاقٌ َعِٗ،  يكا٤ات َػتُط٠ ٚغعت يهػب ٚزٳ

ٓابط سه١َٝٛ ٚناْت ايٓتٝذ١ إ َػًُٞ ايٝٛغٛض متهٓٛا َٔ اؿكٍٛ ع٢ً َ
 .(82)يسعُِٗ
ٚاؾاضت زضاغ١ أَرلٜه١ٝ ْؿطت يف قشٝؿ١ ٍٚٚ غذلٜت دٛضْاٍ إىل إٔ غبب       

اضتؿاع ْػب ا٫غتدساّ  يًتٜٛذل يف اَرلٜها ٚبعض ايسٍٚ ايؿطم أٚغٝط١ٝ ْاتر َٔ 
اٱغتدساّ بهجط٠ َٔ زاعـ يف ػٓٝس ايؿباب ٚإْؿا٤ سػابات َتعسز٠ يًذلٜٚر 

ُا بِٝٓٗ ْٚكٌ ايطغا٥ٌ املؿؿط٠ يٮعها٠٤ يف زٍٚ ايعامل املتعسز٠، ٭ؾهاضٙ ٚايتٛاقٌ ؾٝ
. (83)ؾه٬ً عٔ اغتدساَ٘ يتذٓٝس ايؿباب َٔ ن٬ اؾٓػني يهُِٗ يًتٓعِٝ زاعـ

ٚأظٗط َٛقع ايذلْٝس ا٫سكا٥ٞ إٔ تٜٛذل بات فا٫ ٚاغعا يًعطاقٝني يًتعبرل عٔ آضا٥ِٗ 
زضد١ ع٢ً َػت٣ٛ  67تاى ايؿًٛد١( بعس بس٤ َعطن١ ؼطٜط ايؿًٛد١ ؾكس سكل ) ٖاؾ

ٚايتػطٜسات بعهٗا زاعِ يع١ًُٝ ؼطٜط ايؿًٛد١  82ايعامل ٚيف ايّٝٛ ايجاْٞ اضتؿع إىل 
ٚبعهٗا اٯخط نسٖا ٖٚصٙ بعض ايُٓاشز يٌ )ٖاؾتاى( اييت اغتدسَت َٔ قبٌ 

 املػطزٜٔ.
 املٛقٌ_ٚغسا_ايؿًٛد٘_ايّٝٛ#
  تصبح_ايؿًٛد٘#
  ٚاؿؿس_ْكطاهلل_دا٤_اشا #
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املّسْٚات -4
()

. 

ٜٴٸٛضر املسْٕٚٛ أزم ايتؿاقٌٝ اييت تتكٌ باؿٝا٠، ٜٚٓكًٕٛ ا٭سساخ َٔ َٛاقعٗا      
َٸُا ٜتٝح يٰخطٜٔ  أ٫ًٚ بأٍٚ، ِٖٚ ميجٸًٕٛ اجملتُع بؿ٦ات٘ املتٓٛع١ بؿهٌ َػتُط َٜٚٛٞ، 

ٔ ، ٜٚٓاقـ قت٣ٛ املسْٚات َٛنٛعات عس٠ تٓبع َ(84)ا٫ط٬ع عًٝٗا ٚايتؿاعٌ َعٗا
اٖتُاَات ايؿطز َٚتابعات٘ اي١َٝٛٝ يٹُا هطٟ يف اجملا٫ت ايػٝاغ١ٝ، ٚا٫دتُاع١ٝ، 
ٚا٫قتكاز١ٜ، ٚدٛاْب اؿٝا٠ ا٭خط٣، ٜٚعدل عٓٗا بايططٜك١ اييت ٜطاٖا َٔ ٚد١ٗ ْعطٙ 

 . (85)بعٝسًا عٔ تأثرل اٯخطٜٔ
َٞ اغِٗ إٕ غٝطط٠ اؿهَٛات يف ايسٍٚ ايٓا١َٝ ٚايعطب١ٝ ع٢ً  اـطاب اٱع٬      

بؿهٌ ٚانح يف دعٌ ايتسٜٚٔ فا٫ً بس٬ًٜ يًتعبرل عٔ آضا٤ ايؿعب ٚايتدًل َٔ 
قٝٛز ايٓؿط يف اٱع٬ّ ايتكًٝسٟ، ايصٟ ىهع يهٛابط متٓع اؾُٗٛض ايعاّ َٔ ايتعبرل 

، ٚنإ يًُسْٚني زٚضٶ نبرلا يف ايهؿـ عٔ ايؿها٥ح (86)عٔ ْؿػ٘ عٔ ططٜل ٚغا١ً٥
ل بايػٝاغٝني، ؾه٬ً عٔ أْٗا نؿؿت ايتككرل يف َعاؾ١ ًَٚؿات ايؿػاز اييت تتعً

بعض املًؿات اييت ىؿ٢ اٱع٬ّ ايتكًٝسٟ َٓاقؿتٗا خٛؾًا َٔ امل٬سكات ايكا١ْْٝٛ، 
ٚتٓكٌ املسْٚات ؾٛاٖس عس٠ ع٢ً ًَؿات اغتطاع املسْٕٚٛ ايٛيٛز ايٝٗا يف سني ابتعس 

٘ تابع شلا ٚميجًٗا نُا سسخ يف اٱع٬ّ ايتكًٝسٟ عٓٗا، إَا خؿ١ٝ َٔ ايػًطات، أٚ ٭ْ
 . (87)مجٗٛض١ٜ َكط إبٸإ سهِ َباضى ٚيف غٛض١ٜ ٚايُٝٔ ٚايبشطٜٔ ٚيٝبٝا ٚغرلٖا

ٚأغِٗ تٓٛع املسْٚات، ؾه٬ً عٔ اَها١ْٝ ْؿط املكاطع ٚايدلاَر املػُٛع١،      
ٚا٭ؾ٬ّ ٚايؿٝسٜٖٛات عدل ؾها٥ٗا ايٛاغع ؾه٬ً عٔ َكسض٠ املسْٚني ع٢ً ْؿط 

، ٚايذلنٝع، عًٝٗا ٚتهطاض بح املهُٕٛ بططا٥ل عس٠ ٚٚغا٥ٌ َتٓٛع١، َٚا ٜتبع اؾهاضِٖ
شيو َٔ سكٍٛ سٛاضات ْٚكاؾات، ٚضمبا دساٍ بؿإٔ املٛنٛعات املططٚس١ يًٓكاف 

، ؾه٬ً عٔ ْؿ٤ٛ املسْٚات اؾُاع١ٝ اييت متجٌ ؾهط٠، أٚ (89)َٚٔ ثِ تؿهٌٝ ضأٟ سٝاشلا

                                                           
()  َؽٙذ  1994اٌجذا٠خ اٌؾم١مخ الٔزؾبس اٌّذٚٔبد،الع١ّب ثْذ اؽذاس عجزّجش ٚأفغبٔغزبْ، ٌىٓ وبْ ٠2001ْذ ّب

ٍٙش  1998ٚفٟ  1997ْ ثبسوش أٚي ِٓ اعزخذَ ِفشد ثٍٛن ٍٙٛس أٚي ِذٚٔخ رؾذ اعُ )ِب١ٔال(، ٠ْٚذ عٛس

رُ أؾئ لبئّخ ى٠ٍٛخ ٌٍّذٚٔبد اٌّٛعٛدح، ِٚٓ صُ أؾأ ِٛلِ خبؿ ٌٍّذٚٔبد  1999ّذد ل١ًٍ ِٓ اٌّذ١ٔٚٓ ٚفٟ 

 ٠نُ ِذٚٔبد ِؤسخخ. 
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ات أخط٣ عٔ ططٜل ا٫ؾاض٠ يطٚابطٗا مما ضأٟ فُٛع١ َٔ املسْٚني، ٚتتكٌ مبسْٚ
 . (90)ٜٴٛؾط ؾطق١ َٓاغب١ يعطض اٯضا٤ املتٓٛع١

إٕ اْؿا٤ َسْٚات خاق١ تٸٗتِ بٓؿط املكا٫ت املتك١ً با٭سساخ املع١ٝٓ بايؿإٔ     
احملًٞ ٚايسٚيٞ ٚايذلنٝع عًٝٗا عٸعظ اؿٛاض ٚايٓكاف ؾُٝا ٜتعًل با٭سساخ، ؾه٬ً عٔ 

ا٭خباض ٚا٭سساخ ٚايدلاَر اييت تعطنٗا احملطات ايؿها١ٝ٥  ْؿط ايتعًٝكات ع٢ً
ٚاملػُٛع١، َٚٓاقؿ١ اٯضا٤ اييت تٴططح عدلٖا، ٚتهٕٛ أَا َ٪ٜس٠ أٚ َعاضن١ شلا أٚ 
٘ٹ ا٭َط عٓس امّلسْٚات اييت تتعًل بٓؿط املكا٫ت بٌ ٖٓاى  أسٝاْا تًتعّ اؿٝاز، ٚمل ٜٓت

ٚ مبا ٜتعًل باْتٗانات سكٛم ا٫ْػإ اييت َسْٚات تٓؿط ايكٛض٠ املتعًك١ با٭سساخ، أ
ؼكٌ ٖٓا أٚ ٖٓاى، ٫غٸُٝا يف ايسٍٚ اييت ٫ تٛدس ؾٝٗا أْع١ُ َعدل٠ عٔ إضاز٠ ؾعٛبٗا 
أٚ ؾٝٗا أْع١ُ زميكطاط١ٝ قٛض١ٜ، ًٜٚذأ املسْٕٚٛ إىل ايٓؿط عدل َسْٚاتِٗ عٓسَا 

ٟ شلِ َع ايكا٥ُني تتذاًِٖٗ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ايتكًٝسٟ، أٚ سني ٜتعاضض احملت٣ٛ ايؿهط
ُٳهٔ ٖصٙ  ع٢ً ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ، أٚ إشا نإ َا ٜٓتر َٔ املسْٚني يٝؼ باؾٛز٠ اييت تٴ

 .ايٛغا٥ٌ َٔ عطنٗا

يكس أزت املسْٚات مبا متًه٘ َٔ َكسض٠ يف خًل ب١٦ٝ َٓاغب١ يًتؿاعٌ، زٚضًا يف    
 مجٗٛض ٖصٙ تؿهٌٝ ايطأٟ ايعاّ أٚ ا٫غٗاّ ؾٝ٘ بسضد١ عاي١ٝ بايكسض ايصٟ ت٪ثط ب٘ يف

ايٛغ١ًٝ ايتؿاع١ًٝ َٔ ٚغا٥ٌ ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ بٛاغط١ ايٓكاف ٚاؿٛاض ايٓاتر َٔ 
ايٓؿط يف املسْٚات ٚاغتدساّ ايطٚابط ايػُع١ٝ ٚاملط١ٝ٥، ٜٚعزاز زٚض املسْٚات يف اٜاّ 

 .(91)ا٫ْتدابات ٚا٭ظَات، ملا شلا َٔ ؾعاي١ٝ يف سؿس اؾُٗٛض ٚتعب٦تِٗ بأػاٙ َعني
ٚع٢ً ايطغِ َٔ ايتٓٛع ايهبرل يف املٛنٛعات اييت تٓؿط ع٢ً املسْٚات، إ٫ّ إ       

املسْٚني ٜطنعٕٚ نجرلًا ع٢ً املٛنٛعات اييت تٓاقـ ايؿإٔ ايػٝاغٞ، إش اْٗا تتٝح شلِ، 
اـٛض يف اجملا٫ت ايػٝاغ١ٝ ٚايتعبرل عٔ آضا٥ِٗ اظا٤ٖا، يف فاٍ َؿتٛح َٔ اؿط١ٜ 

ٍٍ بعٝسًا عٔ ايكٝٛز، ٜٚأتٞ  شيو َٔ اتػاَٗا ببعض املُٝعات اييت اغُٗت يف تٛؾرل فا
َٓاغبٺ يًتعبرل ايػٝاغٞ اييت َٓٗا غطع١ ايٓؿط ٚاعتُازٖا ع٢ً اغايٝب غرل تكًٝس١ٜ، 
نُا اْٗا تتطًب ق٬ًًٝ َٔ ا٫يتعاَات ٚايٛقت، ؾه٬ً عٔ غٗٛي١ املؿاضن١، ؾايؿطز 

إ ايصٟ ٜطٜسٙ ع٢ً ْكٝض بعض ميهٓ٘ ايتعبرل عٔ ْؿػ٘ يف ايٛقت ايصٟ ٜطغب٘ ٚامله
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ايٓؿاطات اييت تطتبط بعَإ َٚهإ َجٌ ايتعاٖطات أٚ املؿاضن١ با٫ْتدابات، ٖٚصا 
ٜعطٞ املسْٚات َٝع٠ ازا١َ ايتٛاقٌ بني اؾُٗٛض ٚايػٝاغٝني يف َٓاقؿ١ ايؿ٪ٕٚ 

 . (92)ايػٝاغ١ٝ يف ا٫ظَات ايػٝاغ١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ
املٛاطٔ اييت مبٛدبٗا ٜػتطٝع أٟ ؾطز إٔ ٚتٓسضز املسْٚات ؼت ٜاؾط١ قشاؾ١  

ٜٴٓؿ٤ٞ قؿش١ ي٘ َٔ زٕٚ قٝٛز َع١ٓٝ، باتت اؾب٘ بايعاٖط٠ املتاس١ عدل ؾبه١ 
 .(93)اٱْذلْت

 ثاْٝا: ايكشاف١ اإليهرت١ْٝٚ ٚتتُجٌ مبا ٜأتٞ: 

 ايكشف اإليهرت١ْٝٚ.   -1

ع٢ً  أٚدست ايكشـ اٱيهذل١ْٝٚ فا٫ً ٚاغعًا ٚنبرلًا يًذُٗٛض ي٬ّط٬ع   
فطٜات ا٭َٛض ايعا١َ يف اجملتُع ع٢ً ا٭قعس٠ ناؾ١، ملا تتُٝع ب٘ َٔ غطع١ ايٓؿط 
ٚايٛقٍٛ إىل مجٗٛض عطٜض، َتبأٜ يف ثكاؾت٘ ٚأٖٛا٥٘، بعٝسًا عٔ ضقاب١ ايكا٥ِ 
باٱتكاٍ، ع٢ً ايطغِ َٔ خهٛع ايكشـ اٱيهذل١ْٝٚ إىل أدٓس٠ امّلُٛيني ٚايكا٥ُني 

 .(94)كشـ املطبٛع١عًٝٗا، ٚيهٔ يٝؼ مبػت٣ٛ اي
إٔ ايتشسٜح املػتُط ٚاملتٛاقٌ ٚايػطٜع يًكشـ اٱيهذل١ْٝٚ أعطاٖا َٝع٠     

يًشهٛض ايسا٥ِ َع اؾُٗٛض مبػت٣ٛ ٜؿٛم ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ايتكًٝسٟ، ؾٓؿط ا٭خباض 
ٖٓا ٫ وتاز إىل َهإ ثابت، نُا ميهٔ أغتدساّ ايٓكاٍ بس٫ً َٔ اؿاغٛب يٓؿط 

، اييت تٓاقـ (95)كا٫ت ايطأٟ، ٚايتكاضٜط، ٚايتشكٝكات، ٚايًكا٤اتا٭خباض ايعاد١ً، َٚ
عادات املٛاطٓني، ٚاٖتُاَاتِٗ، ٚتػًط ايه٤ٛ ع٢ً  َٛنٛعات عا١َ تتكٌ

ا٭ظَات اييت ؼسخ يف ايبًس بٛاغط١ ايتػطٝات املتٛاق١ً َٔ َطانع ا٭سساخ، َٚا 
١ٜ ٫عتُازٖا ع٢ً َكازض ٜعطٞ ايكشاؾ١ اٱيهذل١ْٝٚ زٚضًا دٖٛطٜا يف ايتػط١ٝ اـدل

َتعسز٠ ٫ٚ تهتؿٞ باملطاغٌ نُكسض ض٥ٝؼ، بٌ ٜهٕٛ املٛاطٔ َكسضّا ًَُٗا َٔ 
َكازضٖا غٛا٤ عٔ ططٜل ا٫تكاٍ ب٘ بؿهٌ َباؾط أّ عٔ ططٜل َا ٜٓؿطٙ يف ٚغا٥ٌ 

 . (96)ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ
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ٌ اٱع٬ّ إٕ زل١ ايتؿاع١ًٝ اييت متٝعت بٗا ايكشـ اٱيهذل١ْٝٚ ساشلا ساٍ ٚغا٥   
اؾسٜس ا٭خط٣، ٚؾطت ؾطق١ ؾٛض١ٜ يًذُٗٛض يًطزٸ ع٢ً ا٫خباض املٓؿٛض٠ ؾٝٗا، ٚضبٸُا 
وسخ تػٝرل يف املعًَٛات املٓؿٛض٠، ؾه٬ً عٔ تعًٝكات املػتدسَني ع٢ً ا٭خباض، 
ٚايتكاضٜط، ٚايتشكٝكات ٚغرلٖا، مما ٜهؿٞ فا٫ً َٔ اؿٛاض ٚاؾساٍ بؿإٔ ا٭ؾهاض 

 . (97)ايكشـ املعطٚن١ قٞ ٖصٙ
بات املتًكٞ يف ّظٌ ايكشاؾ١ اٱيهذل١ْٝٚ َ٪ثطا يف قٝاغ١ ايطغاي١ اٱع١َٝ٬ اييت    

تبح بٛاغطتٗا، ٖٚصا ٜعين إٔ اجملاٍ ايعاّ ايصٟ نإ خانعًا يػٝطط٠ اؿهَٛات مل ٜعس 
نصيو، بٌ أقبح ٜساض َٔ قبٌ فُٛعات ميجًٕٛ ٖٜٛات َتعسز٠، ٚخانعًا ؿٛاضات 

عدلٖا ايطأٟ ايعاّ، بعٝسا عٔ غًط١ ايسٚي١ نُا سكٌ يف عسز َٔ َؿتٛس١ ٜؿّهٌ 
 .(98)ايسٍٚ ايعطب١ٝ، ْٚتر َٓٗا تػٝرل أْع١ُ اَتس سهُٗا يػٓٛات ط١ًٜٛ

ٚتتُٝع ايكشاؾ١ اٱيهذل١ْٝٚ بٛدٛز َكازض َعطٚؾ١ ٚقسز٠، َتُج١ً باملطاغٌ    
ذل١ْٝٚ اييت تعس َكسضًا ايسا٥ِ، أٚ املٓسٚب، ٚأسٝاًْا تعتُس ع٢ً ٚنا٫ت ا٫ْبا٤ اٱيه

َُٗا َٔ َكازض ايكشـ اٱيهذل١ْٝٚ، ؾه٬ً عٔ اؿٛاضات ٚايًكا٤ات اييت هطٜٗا 
 . (99)قطضٚا ايكشٝؿ١ اٱيهذل١ْٝٚ ْؿػٗا

إٕ ا٫غتٗٛا٤ ٚاؾصب ايًّصٜٔ تتُتع بُٗا ايكشاؾ١ اٱيهذل١ْٝٚ، ؾه٬ً عٔ    
طًّاع ع٢ً دسٜس اجملتُع ايػُات ا٭خط٣ دعًٗا فا٫ً َػتٗسؾًا َٔ اؾُٗٛض ي٬

املتكٌ با٭سساخ اييت تجرل اٖتُاَاتِٗ، ٚتٓبأِٖ مبذطٜات ا٭َٛض، ٚأسٝاْا تٓبِٗٗ 
٫ؽاش تسابرل بؿإٔ ا٭ظَات املتٛقع١، ٚمل ٜعس مجٗٛض ايكشـ اٱيهذل١ْٝٚ َكتكطًا ع٢ً 

غرلٖا ؾ١٦ ايؿباب، بٌ أَتس يٝؿٌُ ؾ٦ات اجملتُع املتٓٛع١، ايٓػا٤، ٚايطداٍ، ٚايٓدب ٚ
 .(100)َٔ زٕٚ اغتجٓا٤

ٚتعٌُ ايكشاؾ١ اٱيهذل١ْٝٚ ع٢ً ْكٌ اؾُٗٛض َٔ ساي١ َتابع١ اؿسخ إىل     
َٸُا ٜٴػِٗ يف ؾعٛض ايؿطز بكٛت٘ ٚأُٖٝت٘ يف اجملاٍ ا٫ؾذلانٞ ايصٟ ٜؿهٌ  املؿاضن١ ؾٝ٘ 

ايٓكس  ايٛاقع، ؾاؿٛاض ٚايٓكس املػتُط ايصٟ ٜسٚض يف اجملاٍ ا٫ؾذلانٞ ىًل ب١٦ٝ تعتُس
ع٢ً َا ٜٴٓؿط يف قؿشاتٗا بؿإٔ ا٭سساخ مما ٜػِٗ يف تؿهٌٝ ضأٟ عاّ عدل اؿٛاض 

، نُا ٜعٌُ ايكا٥ُٕٛ ع٢ً ٖصٙ ايكشـ بٓؿط (101)ايصٟ وكٌ يف فاشلا اٱؾذلانٞ
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اغتبٝاْات يًكطا٤ تٗسف إىل َعطؾ١ آضا٤ اؾُٗٛض بؿإٔ َا ٜسٚض يف ايٛاقع َٔ أسساخ 
ايكشـ تًذأ إىل ٖصا ايٓٛع َٔ ا٫غتط٬عات اي١َٝٛٝ  ٚاظَات تِٗ اؾُٗٛض، ٚاغًب

ٚا٫غبٛع١ٝ ٚايؿٗط١ٜ يتعطف عٔ ططٜكٗا اػاٖات اؾُٗٛض إظا٤ املٛنٛعات 
 ٚا٭سساخ يف اجملتُع.

ْٚؿطت ايكشاؾ١ اٱيهذل١ْٝٚ يف املٓطك١ ايعطب١ٝ َع بسا١ٜ ايطبٝع ايعطبٞ، ْٚؿصت  
شاتٗا ٚسككت ايػبل ايكشؿٞ تػطٝات إع١َٝ٬ َتٛاق١ً َٔ َٛقع اؿسخ ع٢ً قؿ

 .(102)يف ايهجرل َٔ اخباضٖا

 ايٓػذ اإليهرت١ْٝٚ يًكشف املطبٛع١.   -2

غعت ايكشـ املطبٛع١ يًتٛاقٌ َع قطا٥ٗا عٔ ططٜل اْؿا٤ َٛاقع ايهذل١ْٝٚ    
يٓػدٗا املطبٛع١، ٫دٌ نػب عسز اندل َٔ اؾُٗٛض ٚايتأثرل ؾِٝٗ، نُا ؾتشت آؾاقًا 

عدل ٖصٙ ايٓاؾص٠، ٚتطنع ٖصٙ ايٓػذ اٱيهذل١ْٝٚ ع٢ً ا٭خباض  دسٜس٠ يًتؿاعٌ َعِٗ
 . (103)امل١ُٗ يف ايكؿش١ ا٭ٚىل، َٚكا٫ت ايطأٟ املٓؿٛض٠ ؾٝٗا

ٚناْت ايكشـ املطبٛع١ تتؿاعٌ َع ايكطا٤ عدل ايطغا٥ٌ اييت تكٌ عٔ ططٜل     
يصٜٔ تتاح شلِ ايدلٜس أٚ ايؿانؼ أٚ ايعٜاضات املباؾط٠ اييت ٜكّٛ بٗا عسز َٔ ايكطا٤ ا

اَها١ْٝ ايعٜاض٠ إىل َٛقعٗا، يف سني ٜبك٢ ايكػِ ا٫ندل َٔ اؾُٗٛض بعٝسًا عٔ ٖصا 
ايتؿاعٌ، يهٔ اْؿا٤ ايٓػذ اٱيهذل١ْٝٚ ؾتح آؾاقًا ٚاغع١ يًكشـ املطبٛع١، يف ايتأثرل 
ع٢ً ايكطا٤ ٚا٫غتُطاض مبعاؾ١ املٛنٛعات ٚا٭ظَات اييت تُِٗٗ عٔ ططٜل ٖصٙ 

 اتاسٗا اٱع٬ّ اؾسٜس ي٬ع٬ّ ايتكًٝسٟ، ٚأغتطاع عٔ ططٜكٗا إ ٜتذاٚظ ايٓاؾص٠ اييت
 .(103)دع٤ًا َٔ َػازض٠ املتًكني باػاٙ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ا٫دتُاعٞ

 ٚناالت االْبا٤ اإليهرت١ْٝٚ.  -3

إٕ متٝع ٚنا٫ت ا٫ْبا٤ اٱيهذل١ْٝٚ بػطع١ سكٛشلا ع٢ً ا٫خباض َٔ املكازض     
املٛاطٔ يف طًٝعتٗا، َع اناؾ١ قٍٛض ثابت١ َٚتشطن١ َٔ َٛقع  املتعسز٠ ايصٟ ٜكـ

اؿسخ ٚبؿهٌ َتٛاقٌ، ٜػِٗ يف تعٜٚس اؾُٗٛض بايتؿاقٌٝ نا١ًَ يبٓا٤ قٓاعات٘ إظا٤ 
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َاهطٟ يف اجملتُع َٔ قطاعات ْٚكاؾات ٚسٛاضت بؿإٔ املٛنٛعات اييت تُٗ٘، 
 .(104)٘ اظا٤ٖاٚتٴػِٗ ٖصٙ املعًَٛات يف تععٜع قٓاعات ايؿطز ٚبٓا٤ آضا٥

يكس أْؿأت ايٛنا٫ت ايهدل٣ َٛاقع شلا ع٢ً اٱْذلْت ٚبسأت تعٚز اؾُٗٛض     
عدلٖا باملعًَٛات املتك١ً بايؿ٪ٕٚ ا٫قتكاز١ٜ، ٚايػٝاغ١ٝ، ٚا٫دتُاع١ٝ، نُا ُأْؿ٦ت 
ٚنا٫ت تعتُس ع٢ً ايؿبه١ ايعٓهبٛت١ٝ يف تكسِٜ خسَاتٗا ٫ٚ تعتُس ا٫غًٛب 

ت عًٝ٘ ايٛنا٫ت ايط٥ٝػ١ يف ايعامل َجٌ ا٫غٝٛؾٝس بطٜؼ ٚضٜٚذل ايتكًٝسٟ ايصٟ أعتاز
، ٚيف ايعطام َج٬ اعتُست ايٛنا٫ت ايعطاق١ٝ احمل١ًٝ ع٢ً ْعاّ (105)ٚٚنا٫ت أخط٣

سذب تؿاقٌٝ ا٭خباض امل١ُٗ عٔ ايكطا٤، ٚا٫نتؿا٤ بعٓاٜٚٓٗا ٚتعٜٚس املؿذلنني 
ًا ٚتؿك٬ٝ ملا هطٟ يف ايؿإٔ بهًُات َطٚض يًشكٍٛ عًٝٗا، ٚيف ايػايب ؼٌُ ؾطس

احملًٞ َٔ تكطوات ملػ٪ٚيني ٚض٩غا٤ اسعاب ٚنتٌ، ٚتٛدس يف ايعطام ا٫ٕ عؿطات 
ايٛنا٫ت اٱخباض١ٜ اٱيهذل١ْٝٚ، يهٔ ايهجرل َاٜعاٍ ٫ ٜؿطم بني ٚنا٫ت ا٭ْبا٤، 
ٚبني ايكشـ اٱيهذل١ْٝٚ احمله١، ٚبني املٛاقع اييت تتعًل بٓؿط َهُٕٛ ايكشـ 

بٛع١، يهٓٗا اقبشت ْاؾص٠ ١َُٗ َٔ ْٛاؾص اٱع٬ّ اؾسٜس اييت تٴػِٗ يف تؿهٌٝ املط
 ايطأٟ ايعاّ مبػتٜٛات٘ ناؾ١.

 املٛاقع ايؿدك١ٝ. -4

تٴػِٗ املٛاقع ايؿدك١ٝ اييت ٜٴٓؿ٦ٗا ا٫ؾطاز ع٢ً اٱْذلْت يف ْؿط ا٭ؾهاض اييت      
ٗا ٚايتؿاعٌ َع٘، ٜتبٓاٖا ايؿطز ٚتهٕٛ َتاس١ يًُػتدسَني ي٬ط٬ع ع٢ً َهُْٛ

ٚتطتبط ٖصٙ املٛاقع َع بعهٗا عدل ضٚابط َؿذلن١، تتٝح يعسز أندل َٔ ايكطا٤ ا٫ط٬ع 
عًٝٗا، ٚيف ايػايب تهٕٛ َٛاقع َؿاٖرل ايػٝاغ١ ٚا٫قتكاز ٚايؿٔ ٚايطٜان١ عطن١ 
ي٬ّط٬ع عًٝٗا ٚايتؿاعٌ َعٗا أنجط َٔ غرلٖا َٔ اؾُٗٛض ايعاّ، ٜٚهٕٛ شلا تأثرل يف 

ض، ٚتًذأ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ايتكًٝس١ٜ إىل ايذلنٝع ع٢ً َآٜؿط يف ٖصٙ املٛاقع ٫ْٗا اؾُٗٛ
  (.106)تهٕٛ َجاض اٖتُاّ اؾُٗٛض

ٚتتٝح ٖصٙ املٛاقع ايؿدك١ٝ ٭قشابٗا سط١ٜ َطًك١ يًتعبرل عٔ آضا٥ِٗ بؿإٔ     
يف ا٫سساخ ٚا٭ظَات اييت ؼسخ يف اجملتُع أٚ ايٛغط ايصٟ ٜهْٕٛٛ ِٖ دع٤ًا َٓ٘، ٚ
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َجٌ ٖصٙ املٛاقـ ٜٓتعط اؾُٗٛض ايعاّ أٚ مجٗٛض ايؿدك١ٝ ايػٝاغ١ٝ أٚ ايؿ١ٝٓ ضأًٜا َٓ٘ 
 .(107)بؿأْٗا

 ثايجًا: أدٓس٠ أخط٣ يتؿهٌٝ ايطأٟ ايعاّ.

أتاح اٱع٬ّ اؾسٜس َٓاؾص نجرل٠ يًذُٗٛض يًتعبرل عٔ ْؿػ٘، ٚيٝؼ َٔ ايػٗٛي١     
ًٓٛدٝا تطٛضات ٖا١ً٥، ٚتؿػٌ نٌ سكطٖا، ٭ْٗا َػتُط٠ بايتٛايس َع ؼكٝل ايته

ٚاسس٠ سٝعًا َٔ ايؿها٤ ا٫ؾذلانٞ ايصٟ ٜػتجُطٙ أؾطاز اؾُٗٛض يًتعبرل عٔ أْؿػِٗ، 
ْٚٛضز ٖٓا عسزًا َٔ ٖصٙ ا٭دٓسات اييت باتت َتاس١ أَاّ اؾُٗٛض، َجٌ املٓتسٜات 

ٓؼ اٱيهذل١ْٝٚ، اييت تٛؾط فا٫ يٮؾطاز يًتٛاقٌ ؾُٝا بِٝٓٗ بػض ايٓعط عٔ اؾ
ٚايعطم ٚايعُط ِٖٚ هتُعٕٛ ع٢ً ايؿهط٠ ٜٚتٓاقؿٕٛ بؿأْٗا ٚنٝؿ١ٝ أْهادٗا، ٚميجٌ 
ايطأٟ ايعاّ املؿهٌ يف ن٤ٛ ايٓكاف ٚاؿٛاض بني ا٭ؾطاز ممج٬ً يًُٛنٛعات اييت تِٗ 
قطاعات ٚاغع١ َٔ اؾُٗٛض، ٜٚتكٌ يف ايػايب بكهاٜا تِٗ ايػًِ ايعاملٞ ٚغرلٖا َٔ 

 . (108)أٖتُاَاتِٗ ايكهاٜا اييت تهٕٛ َجاض
نُا تٛدس اجملُٛعات ايدلٜس١ٜ اييت تطتبط َع بعهٗا بعهًا عدل َٛاقع َتدكك١     

تٓؿط ا٭ؾهاض ٚاملهاَني يٮؾطاز نُٔ اجملُٛع١، ؾه٬ً عٔ ْكًٗا اؾهاضاٺ َٔ املٛاقع 
ا٫يهذل١ْٝٚ، ٚتتدص َٔ ا٭سساخ اؾاض١ٜ يف اجملتُع أسس٣ َٛنٛعاتٗا يًٓكاف 

املٓهٜٛٔ نُٔ ٖصٙ اجملُٛعات، ٚتػِٗ غطع١ ٚقٍٛ املع١ًَٛ ٚاؿٛاض بني 
 .(109)يًُؿذلنني يف تبين ٚد١ٗ ْعط َع١ٓٝ إظا٤ املٛنٛعات املعطٚن١

نُا ْٛضز ٖٓا عسزًا آخط َٔ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ اؾسٜس اييت شلا زٚض يف ْكٌ ا٭ؾهاض     
هٔ تاثرلٖا يف ٚأسساخ ٚاؿٛاضات ٚايٓكاؾات بؿأْٗا بٛاغط١ ؾها٥ٗا ا٫ؾذلانٞ، ٚي

ٕٸ شلا أزٚاضًا  ايؿإٔ احملًٞ يٝؼ باملػت٣ٛ املطًٛب، ٫نؿاض عسز املؿذلنني ؾٝٗا، إ٫ أ
 :(110)يف فاٍ تؿهٌٝ ايطأٟ ايعاّ إظا٤ املٛنٛعات، َٓٗا

 .  my space )َٛقع غبٝؼ)   -1

 (.Skypeرب )ٺرررغهاٜ -2

 (. Flickerؾًٝهط   )   -3
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 ( Linkedinَٛقع يٝٓهس إٕ)   -4

 .غطف ايسضزؾ١ -5

 ايتٛثٝل ا٫يهذلْٚٞ. -6

 َٛقع اؾاضى. -7

 َٛقع غ٬ّ ٚٚضز.  -8

 َٛقع ايبٓٝإ.  -9

 تعًٝل ايباسح

( أْٓا ْطًل Paul Levinsonٜكٍٛ خبرل اٱع٬ّ ا٭َرلٜهٞ بٍٝٛ يٝؿػٕٛ)     
ن١ًُ اٱع٬ّ اؾسٜس ع٢ً ٚغا٥ٌ ايتٛاقٌ اٱدتُاعٞ ٭ٕ ايؿطز عٔ ططٜكٗا ٜٓتر 

هط ؾكط بٌ ٜػتذٝب يًُهُٕٛ ايصٟ ٜٓتذ٘ املهُٕٛ ٜٚتُتع ب٘، ٖٚٛ ٫ ٜٓؿط ٜٚؿ
 .(111)ا٭خطٕٚ ٜٚتؿاعٌ َع٘

ٚتأتٞ أ١ُٖٝ اٱع٬ّ اؾسٜس َٔ إٔ اٯف املػتدسَني ٜٓهُٕٛ ايٝ٘ َٜٛٝا يف زٍٚ  
ايعامل َٔ زٕٚ اغتجٓا٤ ؾٗٛ ايكسٜل ايصٟ ٜبشح عٓ٘ اؾُٝع ٫ٚ ٜعٌُ ع٢ً إظعادِٗ 

اضات اييت ػطٟ يف ؾها٥٘ اٱؾذلانٞ، ٜٚكسّ شلِ ايذلؾٝ٘ ٚاملتع١ عدل ايٓكاؾات ٚاؿٛ
ؾه٬ً عٔ اناؾ١ خكا٥ل دسٜس٠ بني اؿني ٚاٯخط ػعٌ ٖصٙ ايٛغا٥ٌ شات تأثرل 
نبرل يف تؿهٌٝ ايطأٟ ايعاّ، ٚع٢ً غبٌٝ املجاٍ اجملُٛعات املػًك١ َٓٗا ٚاملؿتٛس١ اييت 

ٚايٓكاف  تٓؿأ ع٢ً ايؿاٜدل ٚا٫ْػتػطاّ ٚايتًٝػطاّ ٚغرلٖا ٖٚصا اتاح ؾها٤ يًشٛاض
 ٚايذلٜٚر يهجرل َٔ ا٭ؾهاض ٚططح ايط٣٩. 

ٚيف زضاغ١ ٜ٪نس إ ٖٓاى اٯف املػتدسَني اؾسز ٜهاؾٕٛ يف نٌ غاع١ يف    
ايكني ٚاشلٓس إىل َطٜسٟ ٖصٙ ايٛغا٥ٌ يصا ؾإٔ ايباسح ع٢ً ٚؾل َعطٝات ساي١ٝ ٜط٣ 

٘ اييت ٜؿػًٗا بني إٔ زٚض اٱع٬ّ اؾسٜس غٝتعاظِ تأثرلٙ يف  املػتكبٌ، ٚغتعزاز َػاست
 اؾُٗٛض. َٔ سٝح اعتُاز اؾُٗٛض عًٝٗا َٚٔ سٝح اغٗاَٗا يف تؿهٌٝ ايطأٟ ايعاّ.
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 .133ايٓؿا٥ؼ يًٓؿط ٚايٛظٜع، م

ازلا٤ قُس عباؽ ابطاِٖٝ، ايكشاؾ١ اٱيهذل١ْٝٚ ٚاٱق٬ح ايػٝاغٞ،ا٭غهٓسض١ٜ، زاض  ( 98)
  .96، م2015املعطؾ١ اؾاَع١ٝ، 

  .156، م2014ْسِٜ َٓكٛضٟ، غٛغٝٛيٛدٝا اٱْذلْت، برلٚت، َٓتس٣ املعاضف،(99)

زاض ايؿطٚم يًٓؿط عبس ا٫َرل ايؿٝكٌ، ايكشاؾ١ اٱيهذل١ْٝٚ يف ايٛطٔ ايعطبٞ، عُإ، ( 100)
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  .200ععاّ عًٞ اؾًٜٛٞ، َكسض غابل، م(108)

  .99ساضف عبٛز َٚعٖط ايعاْٞ، َكسض غابل، م(109)

  .98عًٞ خًٌٝ ثكط٠، َكسض غابل، م(110)

  .66، م2014(سهِٝ غٝاب، اٱع٬ّ اٯيٞ ٚايكإْٛ،  عُإ، زاض ٚا٥ٌ يًٓؿط، 111)

(112) Paul Levinson, new new media, second edition, New 
Yurok, Fordham university, 2012,p2.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

328 
 

 الزماتبا وعالقته انجذيذ اإلعالم/  انثاني انفصم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الفصل الثالث 
اإلعالم اجلديد وعالقته يف تشكًل الرأٍ  

 العام إزاء األزمات
 

 

 

 

 



 
 

32: 
 

 انعام انرأي تشكيم في وعالقته انجذيذ اإلعالم/  انثانث انفصم

 األزمات إزاء
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

32; 
 

 انعام انرأي تشكيم في وعالقته انجذيذ اإلعالم/  انثانث انفصم

 األزمات إزاء
 املبشح األٍٚ/ ايطأٟ ايعاّ ايػا٥س ٚعالقت٘ بايطأٟ ايعاّ املتؿهٌ ايهرتًْٚٝا.

 ايطأٟ ايعاّ اإليهرتْٚٞ

 :متٗٝس 

ناْت ايبساٜات ا٭ٚىل يع١ًُٝ تؿهٌٝ ايطأٟ ايعاّ ؽهع ملعاٜرل كتًؿ١ عٸُا         
ٖٞ ايّٝٛ، ٚظطٚؾ٘ ٚعٛاٌَ تؿهًٝ٘ يٝػت نُا ناْت يف ايػابل، ٚاْتكٌ تؿهٌٝ ايطأٟ 
ايعاّ َٔ مجاعات ايهػط ٚضداٍ ايسٜٔ، إىل ايكشاؾ١ بعس اخذلاع ايطابع١ بٛاغط١ 

أٚاغط ايكطٕ اـاَؼ عؿط امل٬ٝزٟ، ٚاْتكاٍ تأثرلٖا إىل ايعامل ا٭ملاْٞ غٛتٓدلؽ يف 
اؾُٗٛض ايعاّ بعس قرلٚضتٗا إىل ٚغ١ًٝ اتكاٍ مجاٖرل١ٜ، ٫غٸُٝا بعس اخذلاع ايتًػطاف 

ايصٟ أسسخ طؿط٠ نبرل٠ يف ْكٌ املعًَٛات بني بكاع املعُٛض٠ بؿإٔ  1847يف 
نبرل٠ ٚؼ٫ًٛ ٖا٬ً٥ يف اؿطٚب ٚايتذاض٠، ست٢ مت اخذلاع ايطازٜٛ ايصٟ اسسخ نذ١ 

ايع١ًُٝ ا٫تكاي١ٝ، ٚقس ُأْبٗط ايعامل بٗصٙ ايتك١ٝٓ اييت اؾهت إىل ظٗٛض ْعط١ٜ ايعامل 
 ا٫َرلٜهٞ َانًٖٛإ، اييت إؾذلنت ؼٍٛ ايعامل إىل قط١ٜ قػرل٠.

ٚمل تتٛقـ ايتطٛضات ايتهًٓٛد١ٝ عٓس ايطازٜٛ، بٌ دًب يٓا َٓتكـ ايعكس       
ٓكطّ أخذلاعًا دسٜسًا اؾه٢ إىل ْكٌ اؿسخ نُا ٖٛ، قٛض٠ ايجايح َٔ ايكطٕ امل

ٚقٛت َٚ٪ثطات طبٝع١ٝ، يٝبسأ َعٗا عكط ا٭دٗع٠ اٱيهذل١ْٝٚ، اييت اْتؿطت يتؿهٌ 
َعٗا تأثرلات نبرل٠ دسا يف ايطأٟ ايعاّ، يٝؼ ع٢ً َػت٣ٛ ايسٍٚ اييت تٓتر ٖصا ايٓٛع 

عُٛض٠ ناؾ١، ثِ دا٤ت ا٭قُاض َٔ ا٭دٗع٠، بٌ ٚقٌ تأثرلٙ يف اؾُٗٛض يف أضدا٤ امل
ايكٓاع١ٝ اييت َهٓت ا٭دٗع٠ اٱيهذل١ْٝٚ املتٸُج١ً بايطازٜٛ ٚايتًؿعٜٕٛ َٔ ْكٌ اؿسخ 

 ؿع١  بًشع١ َٔ أقك٢ ا٫ضض إىل أقكاٖا. 
ًَٜٚٛا بعس ّٜٛ ٜعزاز تأثرل اٱع٬ّ يف اؾُٗٛض بإعاز٠ تؿهٌٝ ايطأٟ إظا٤       

٣ ايعكا٥س يس٣ اؾُٗٛض، عٔ ططٜل ٚغا٥ٌ َتعسز٠ ايكهاٜا اييت ٫ تطتكٞ إىل َػتٛ
ٚبطاَر َتٓٛع١، ٚسني دا٤ت ايدلاَر ايتؿاع١ًٝ اتاست يًذُٗٛض ايتعبرل عٔ ْؿػ٘ 

 ٚايطز ٚاؿٛاض َع ايكا٥ِ با٫تكاٍ.
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َٚع ٖصٙ ايطؿطات ايتهًٓٛد١ٝ اشلا١ً٥ يف تهًٓٛدٝا املعًَٛات، دا٤ت ثٛض٠           األزمات إزاء
فا٫ت ٚاغع١، ٚظٗٛض تطبٝكات نبرل٠ اغُٗت بؿهٌ اٱْذلْت َٚا ٚؾطت٘ َٔ اتاس١ 

نبرل يف ايتاثرل يف قٓاع١ ايطأٟ ايعاّ عاملًٝا إظا٤ ايكهاٜا اييت تِٗ اؾُٗٛض، ٚضمبا نإ 
تأثرلٖا نبرلًا يف ايسٍٚ اييت ناْت تعٝـ ؼت ْرل ايسنتاتٛض١ٜ ٫غُٝا ايسٍٚ ايعطب١ٝ 

 َٓٗا.

 َفّٗٛ ايطأٟ ايعاّ 

يف ايعًّٛ ا٫ْػا١ْٝ املتٓٛع١ يف تكسِٜ تعطٜـ ؾاٌَ ٚداَع اختًـ املدتكٕٛ      
يًطأٟ ايعاّ، ٜٚعٛز شيو ٫خت٬ف ٚدٗات ايٓعط يًُؿّٗٛ ايٓاتر َٔ تٓٛع 
اختكاقاتِٗ ْٚعطتِٗ يًطأٟ ايعاّ َٔ ظٚاٜا اؿكٌ ايصٟ ٜعًُٕٛ ؾٝ٘، ٚعًٝ٘ ؾكس 

ٚا٫دتُاع١ٝ ّقسَت تعطٜؿات َتٓٛع١ يًُؿّٗٛ َٔ ايباسجني يف ايعًّٛ ا٫قتكاز١ٜ 
ٚايٓؿػ١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ ٚاٱع١َٝ٬، ٚايؿ٤ٞ املًؿت يًٓعط أْ٘ ع٢ً ايطغِ َٔ ٚدٛز 
عؿطات ايتعطٜؿات اييت قسَت يًطأٟ ايعاّ، إ٫ إٔ ايباسجني َاٜعاٍ ٜكسَٕٛ تعطٜؿات 
دسٜس٠ تتٓاغب َع ايتطٛض ايتهٓٛيٛدٞ ست٢ بات ٖٓاى َا ٜٴعطٳف بايطأٟ ايعاّ 

 . (1)ا٫يهذلْٚٞ
س اتؿل عاملا ا٫دتُاع ايػٝاغٞ ا٫َطٜهٝإ ) مجٝؼ بطاٜؼ، ٚيْٝٛاضز زٚب( ؾك      

ع٢ً تعطٜـ ايطأٟ ايعاّ إش عطؾاٙ بأْ٘" اقط٬ح ٜػتدسّ يًتعبرل عٔ فُٛع اٯضا٤ اييت 
ٜسٜٔ بٗا ايٓاؽ املٓتُٕٛ إىل اؾُاع١ ا٫دتُاع١ٝ ْؿػٗا إظا٤ املػا٥ٌ اييت ت٪ثط يف 

نُا عطٸؾ٘ عامل ايٓؿؼ ا٫دتُاعٞ ؾًٜٛس ايدلت بأْ٘" تعبرل ، (2)َكاؿِٗ ايعا١َ ٚاـاق١"
قازض عٔ فُٛع١ نبرل٠ َٔ ايٓاؽ يًُٛاؾك١ أٚ ايتأٜٝس، أٚ املعاضن١ ملػأي١ َٔ املػا٥ٌ، 
أٚ ساي١ َع١ٓٝ، أٚ ؾدل َعني، أٚ اقذلاح قسز ي٘ أ١ُٖٝ ٚاغع١ ا٫ْتؿاض، غٛا٤ َٔ 

ًٝ٘ استُاٍ ايكٝاّ بعٌُ َباؾط، أٚ غرل ْاس١ٝ ايعسز أّ ايك٠ٛ أّ ايسٚاّ، مما ٜذلتب ع
 .(3)َباؾط، ٜتعًل باملٛنٛع ايصٟ ٜسٚض سٛي٘، مبا ٜهُٔ ؼكٝل اشلسف املطًٛب"
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َٸا خدلا٤ اٱع٬ّ ايعطب ؾكس قسَٛا تعطٜؿات ْادع٠ يًطأٟ ايعاّ، َٚٔ ٖصٙ      األزمات إزاء أ
ؿاِٖٝ، ، ٚمجع ؾٝ٘ اػاٖات َتعسز٠ يًُ()ايتعطٜؿات ايتعطٜـ ايصٟ ّقسَ٘ ابطاِٖٝ اَاّ

َجٌ ؼسٜس ايعٓاقط، ٚايهٝؿ١ٝ اييت تتهٕٛ بٛاغطتٗا، ؾه٬ً عٔ ايتُٝٝع بٝٓٗا ٚبني 
، إش عطؾ٘ بأْ٘" ايؿهط٠ ايػا٥س٠ إظا٤ َٛقـ َٔ املٛاقـ أٚ (4)املؿاِٖٝ ٚايعٛاٖط ا٭خط٣

تكطف َٔ ايتكطؾات، أٚ َػأي١ َٔ املػا٥ٌ ايعا١َ اييت تجرل اٖتُاّ ايٓاؽ أٚ تتكٌ 
 .(5)ن١"مبكاؿِٗ املؿذل

ٜٚصٖب ايسنتٛض قُس عبس ايكازض يف نتاب٘ ايطأٟ ايعاّ ٚايسعا١ٜ إىل ابعس َٔ شيو 
عٓسَا سسز ْكاطًا عس٠ يٛدٛز ايطأٟ ايعاّ َٓٗا اؾسٍ ٚاملٓاقؿات بؿإٔ قه١ٝ تِٗ 
اغًب١ٝ اؾُٗٛض، ٚتهٕٛ ايكه١ٝ املططٚس١ َٔ دٛاْبٗا املتعسز٠ بٛاغط١ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ 

ٚاملٓعُات املتدكك١ بٗصا ايؿإٔ، ؾه٬ً عٔ ٚدٛز اْػذاّ بني  ٚاملٓابط اؿه١َٝٛ
َاٜعتكسٙ اؾُٗٛض ٚبني ايكه١ٝ املططٚس١، يهٞ تهٕٛ َٛنع اٖتُاتِٗ ْٚكاؾاتِٗ 

 .(6)ٚسٛاضاتِٗ اي١َٝٛٝ عٔ ططٜل ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ
، ايطأٟ ايعاّ يف تعطٜؿ٘، "بأْ٘ ظاٖط٠ ادتُاع١ٝ ()ٜٚكـ ايسنتٛض قازم ا٫غٛز    

تتؿاعٌ ؾُٝا بٝٓٗا عهِ ايعٛاٌَ احملٝط١ امل٪ثط٠ بططٜك١ َعكس٠ ٚتبعح بايطأٟ  َتشطن١
ايعاّ إىل ايٛدٛز بٛاغط١ اؾسٍ بني ٖصٙ ايعٛاٌَ اييت َٓٗا ايػٝاغ١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ 

 (.7)ٚايجكاؾ١ٝ"
َٚع ظٗٛض اجملتُع اٱؾذلانٞ ايصٟ بطظ َع ايٓك٬ت اشلا١ً٥ يف تهًٓٛدٝا اٱتكاٍ  

سط١ٜ تبازٍ املعًَٛات ٚا٭خباض ٚايٓكاف بؿإٔ املٛنٛعات اييت  ٚأتاح يًذُاعات
 .(8)تؿػٌ سٝعًا َٔ تؿهرلِٖ ٚتؿهٌٝ اٯضا٤ بؿأْٗا

 أْٛاع ايطأٟ ايعاّ  

شٖب املدتكٕٛ يف زضاغات ايطأٟ ايعاّ إىل تكػُٝ٘ ع٢ً أْٛاع، ٜٚٓبع ٖصا      
اؾًٝا، ٚاخطٕٚ ايتكػِٝ َٔ َعاٜرل اعتُسٖا ٖ٪٤٫ املدتكٕٛ، ؾبعهِٗ ٜكػُ٘ دػط

                                                           
  .اعزبر اإلّالَ فٟ عبِْخ اٌمب٘شح عبثمب 
 بع١خ. اعزبر ّشالٟ فٟ عبِْخ ثغذاد / و١ٍخ اٌٍَْٛ اٌغ١ 
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ّٜكػُْٛ٘ ظًَٓٝا ٚنًُٝا، ٚع٢ً َعاٜرل َتعسز٠، ٚغٓٛضز ٖٓا بعهًا َٔ ٖصٙ ايتكػُٝات  األزمات إزاء
 اييت ٜبسٚ بعهٗا َتساخ٬ً َع بعهٗا اٯخط.

  -: ٜكػِ ايطأٟ ايعاّ دػطافٝا ع٢ً َاًٜٞ:أٚال

 ايطأٟ ايعاّ احملًٞ. -1

يف َٓطك١ دػطاؾ١ٝ ق١ًٝ،  ٜٴعدل ٖصا ايٓٛع َٔ ايطأٟ ايعاّ عٔ غايب١ٝ ضأٟ ا٭ؾطاز    
ضمبا ٜهٕٛ يف قاؾع١ َع١ٓٝ، أٚ يف دع٤ َٓٗا، أٚ يف ناس١ٝ َٔ نٛاسٝٗا، ٜٚتُٝع 

 . ٖٚٞ:(9)اجملتُع احملًٞ ببعض ايػُات املؿذلن١ اييت تٸُٝعٙ عٔ اجملتُع ايٛطين
ا٫ْػذاّ: ٜهٕٛ اجملتُع احملًٞ يف ايػايب َٓػذًُا يف اٖتُاَات٘ ايجكاؾ١ٝ  -أ

، َٚتذاْػًا يف اْتُا٤ات٘، ٚيف املػتٜٛات ا٭خط٣ َجٌ ايتعًِٝ ٚايٓعط٠ ٚايػٝاغ١ٝ
يًُطأ٠، ؾه٬ً عٔ اْ٘ ٜعطٞ اٖتُاًَا نبرلًا يًصنٛض، ٚؽتؿٞ يف ٖصا ايٓٛع َٔ اجملتُعات 

 .(10)ا٫زٚاض ايكٝاز١ٜ يًُطأ٠ إىل سسٻ نبرل ٫غُٝا يف ايبًسإ ايٓا١َٝ

ت٣ٛ ٜتٝح يًباسجني تككٞ املعًَٛات عدل ايكػط: ٜتُٝع اجملتُع بايكػط إىل َػ -ب
امل٬سع١ املباؾط٠، نُا ٜتُٝع اجملتُع احملًٞ بػُات أخط٣ َجٌ ا٫نتؿا٤ ايصاتٞ عٔ 
ططٜل تٛؾرل بعض ايٓؿاطات ا٫قتكاز١ٜ احمل١ًٝ َٔ زٕٚ اؿاد١ إىل اجملتُعات ا٭خط٣، 

اّ ايهبرل ايصٟ ٜبسٜ٘ َٚاميٝع اؾطاز ٖصا اجملتُع ؾعٛضِٖ با٫ْتُا٤ ي٘، ؾه٬ً عٔ ا٫سذل
أؾطازٙ يًؿدكٝات اييت تتُٝع مبطانع ادتُاع١ٝ  ايصٟ ٜكٌ سس ا٫عتكاز بإٔ ٖٓاى 
ق٣ٛ ضٚس١ٝ تسعِ َجٌ ٖصٙ ايؿدكٝات، يصا ٜهٕٛ شلصٙ ايػُات تأثرل ٚانح يف 

 .(11)تؿهٌٝ ايطأٟ ايعاّ يف اجملتُع احملًٞ
 ايطأٟ ايعاّ ايٛطين. -2

با٫ْػذاّ ٚا٫تؿام إظا٤ قهاٜا َع١ٓٝ ع٢ً َػت٣ٛ  ٜتػِ ايطأٟ ايعاّ ايٛطين    
ايسٚي١، ع٢ً ايطغِ َٔ ٚدٛز َؿه٬ت تكٌ إىل سس ايكطاع بني َهْٛات اجملتُع 
ايٛطين، ٚيهٔ إغتٓازٙ ع٢ً قاعس٠ َت١ٓٝ َب١ٝٓ ع٢ً أغاؽ ايذلاخ املؿذلى ٚايعكا٥س 

ا٫ٖتُاّ ٚاؾػطاؾ١ٝ ٚايجكاؾ١، ٜٚػِٗ يف تؿهٌٝ ضأٟ عاّ إظا٤ املٛنٛعات شات 
 . (12)ايٛطين
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ٚميهٔ ايتٓب٪ بايطأٟ ايعاّ ايٛطين عٔ ططٜل ايسضاغات ٚايبشٛخ ٚايتعطف ع٢ً    األزمات إزاء
ابعازٙ َٚػتٜٛات٘، ٜٚػع٢ ٖصا ايٓٛع َٔ ايطأٟ ايعاّ إىل سٸٌ املؿه٬ت ايٛط١ٝٓ اييت 

ٕٸ ايكهاٜا ايٛط١ٝٓ تعٓٝ٘ ٚتُٗ٘ بايسضد١ ا٭غاؽ  .  (13)تعكـ بايبًس، ٜٚط٣ أ
 عاّ ايكَٛٞ.ايطأٟ اي -3

ٜٚٓؿأ ايطأٟ ايعاّ ايكَٛٞ يف ايسٍٚ اييت تٓتُٞ إىل عطم ٚاسس، ٚػُعٗا ّقٛاغِ     
َؿذلن١ َجٌ، ايًػ١ ٚايتاضٜذ، ٚاؾػطاؾ١ٝ، ٚايعاٌَ ايط٥ٝؼ يف ٖصا ايطأٟ ٖٛ تٛيس ضأٟ 

 ٚاسس يس٣ أغًب١ٝ ؾعٛب ٖصٙ ايسٍٚ بػض ايٓعط عٔ اؾػطاؾ١ٝ يف أسٝإ أخط٣. 
يباسجني ايطأٟ ايعاّ ايٓٛعٞ نُٔ ٖصا ايتكػِٝ ايصٟ ٜتُجٌ ٜٚسضز بعض ا     

باتؿام ٚاْػذاّ عسز َٔ ؾ٦ات ٚطبكات ادتُاع١ٝ َتعسز٠ َٔ ؾعٛب عس٠ َٔ زٍٚ 
ايعامل إظا٤ قه١ٝ قسز٠، أٚ قهاٜا عس٠ تجرل اٖتُاَاتِٗ، ٜٚتُجٌ يف بعض اؾُعٝات اييت 

عٔ ايعطم ٚايطا٥ؿ١  تٓازٟ بايػ٬ّ، َٚهاؾش١ ايتُٝٝع بني ايؿعٛب بػض ايٓعط
ٚايك١َٝٛ، ٚاييت تػع٢ إىل إؾاع١ ايػ٬ّ يف ايعامل ٚضعا١ٜ ايطؿٛي١، ٚايسؾاع عٔ سكٛم 

 . (14)ا٭قًٝات يف ايسٍٚ اييت ٫ ت٪َٔ بصيو
 ايطأٟ ايعاّ االقًُٝٞ.  -4

ٜٚتؿهٌ ايطأٟ ايعاّ ا٫قًُٝٞ َٔ ؾعٛب زٍٚ َتذاٚض٠، إظا٤ قه١ٝ َع١ٓٝ،      
َٚؿذلن١ يس٣ ؾعٛبٗا يف ٚقت قسز، بػض ايٓعط عٔ ا٫خت٬ف يف  شات أ١ُٖٝ نبرل٠

 .(15)ايًػ١، ٚايتاضٜذ، ؾٗٞ تطتبط مبكاحل َؿذلن١ ْاػ١ َٔ ايتذاٚض
 ايطأٟ ايعاّ ايعاملٞ.   -5

ٜٚٴعٸطف ٖصا ايٓٛع َٔ ايطأٟ ايعاّ بأْ٘" ايطأٟ ايػا٥س يس٣ ايػايب١ٝ ايعع٢ُ َٔ     
قهاٜا عس٠ تٸِٗ َكاؿِٗ َٚعتكساتِٗ، ٜٚٓؿأ بؿأْٗا ؾعٛب ايعامل مٛ قه١ٝ ٚاسس٠ أٚ 

اؿٛاض ٚايٓكاف، َجٌ: ْكل ايػصا٤ ٚا٫تؿام ايعاملٞ ع٢ً عسّ اغتدساّ ايػ٬ح 
 .(16)ايٟٓٛٚ يف ايٓعاعات اييت تٓؿأ بني ايسٍٚ اييت متتًو ٖصٙ ا٫غًش١
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 األزمات إزاء
  -:نُا ّٜكػِ ايطأٟ ايعاّ ظًَٓٝا ع٢ً َاٜأتٞ 

 ايطأٟ ايعاّ ايَٝٛٞ  -1

ٜٚدلظ يف ٖصا ايٓٛع زٚض ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ اييت تؿهٌ ايطأٟ ايعاّ ايَٝٛٞ عٔ      
ططٜل َا تٓؿطٙ ايكشـ يف قؿشاتٗا، أٚ َا تصٜع٘ احملطات اٱشاع١ٝ َٔ َٛنٛعات، 
أٚ َا تعطن٘ احملطات ايؿها١ٝ٥ عدل ؾاؾاتٗا، أٚ َا ٜٴٓؿط عدل اٱع٬ّ اؾسٜس َٚٓٗا 

ٕ ٜٓتر َٔ اؿٛاضات اي١َٝٛٝ اييت تعطنٗا ؾبهات ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ، ٚميهٔ أ
 .(17)ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ بني ايؿدكٝات ايػٝاغ١ٝ

 ايطأٟ ايعاّ املؤقت.   -2

ٜٚتٸُٝع ٖصا ايٓٛع باغتُطاضٜت٘ إىل َس٠ تكٌ إىل ؾٗٛض عس٠، ٜٚٓؿأ ايطأٟ ايعاّ    
 امل٪قت َع ٚقٛع ا٭سساخ ايطاض١٥، ٜٚٓتٗٞ بٓٗاٜتٗا، أٚ ظٚاشلا، ٚقس ٜذلى آثاضًا
ادتُاع١ٝ أٚ غٝاغ١ٝ عٓس ظٚاي٘، ٜٚٴػِٗ يف تععٜع ايكٛض٠ ايص١ٖٝٓ يس٣ ا٭ؾطاز إظا٤ 
ايكه١ٝ اييت تؿهٌ إظا٤ٖا ايطأٟ ايعاّ املٛقت، ٜٚػتُط ايطأٟ ايعاّ املٛقت أسٝاْا إىل 
َس٠ قس تكٌ إىل غ١ٓ، ٜٚتُجٌ ٖصا ايٓٛع َٔ ايطأٟ ايعاّ بطأٟ ا٭سعاب ٚاشل٦ٝات 

إىل ؼكٝل بعض ا٭ٖساف املطس١ًٝ، يصا تًذأ إىل تػٝرل فاظٟ يف ٚاملٓعُات، اييت تػع٢ 
َتبٓٝاتٗا، بٗسف ؼكٝل َهاغب َطس١ًٝ نُا ؼسخ يف اٜاّ ا٫ْتدابات، أٚ يف أٚقات 

 .(18)ا٭ظَات اييت تعكـ بايب٬ز
 ايطأٟ ايعاّ ايسا٥ِ.  -3

ٌ ايجكاؾ١ٝ ٜتُٝع ايطأٟ ايعاّ ايسا٥ِ بايجبات ٚايسمي١َٛ، ٭ْ٘ ٜتكٌ بايعٛاَ    
ٚايس١ٜٝٓ، ٜٚهٕٛ أنجط ضغٛخا، ٫ْط٬ق٘ َٔ أغؼ تاضى١ٝ، ٚيهٔ ثبات٘ ٚزميَٛت٘ يٝػت 
َطًك١، ٜٚتهٕٛ ٖصا ايٓٛع َٔ ايطأٟ إظا٤ املٛنٛعات اييت تػتُس ٚدٛزٖا َٔ 

 .(19)ايعكا٥س، ٜٚتػِ بايتأثرل ايكٟٛ يف ا٭ؾطاز ٚيٝؼ غ٬ٗ أٚ َتٝػطًا تػٝرلٙ
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 األزمات إزاء
  -ع٢ً ٚفل ق٠ٛ ايتأثري ع٢ً َاٜأتٞ: نُا ّٜكػِ ايطأٟ ايعاّ   

 .ايطأٟ ايعاّ املػٝطط -1

ٜٴّطًل عًٝ٘ أٜهًا ايطأٟ ايعاّ ايٓؿط أٚ ايكا٥س، ٚميٸجٌ ٖصا ايٓٛع َٔ ايطأٟ ايعاّ     
ايٓدب١ ٚقؿ٠ٛ اجملتُع َٔ ضداٍ ايػٝاغ١ ٚاملاٍ ٚايٓدب اٱع١َٝ٬ ٚايجكاؾ١ٝ، ٜٚتػِ 

ٱع٬ّ، ٚتطتٝب أٚيٜٛاتٗا، ٚقًُا ٜتأثطٕٚ يف أؾطازٙ مبكسضتِٗ ع٢ً ايتأثرل بٛغا٥ٌ ا
ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ، ٚتٴػٳدٹط يف ايػايب ٖصٙ ايٓدب ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ يتػٜٛل ضغا٥ًٗا إىل 
اؾُٗٛض ايعاّ يًتأثرل ؾِٝٗ ٚتػٝرل قٓاعاتِٗ إظا٤ املٛنٛعات اييت ت٪َٔ بٗا ٖصٙ 

ايػٝاغ١ٝ إىل  ايٓدب، ٚتتُجٌ ٖصٙ اؿا٫ت يف ا٫ْتدابات اييت تػع٢ ؾٝٗا ايٓدب
 .(20)تػٝرل أٚيٜٛات اؾُٗٛض إظا٤ بعض ا٫سعاب ٚايؿدكٝات ايػٝاغ١ٝ

 .  ايطأٟ ايعاّ املجكف -2

ٜٚٓؿأ ٖصا ايٓٛع َٔ ايطأٟ ايعاّ عٔ ططٜل اتؿام بني ايطبك١ املجكؿ١ املتع١ًُ   
٫ ايٛاع١ٝ، ٜٚتبأٜ ٚظْٗا يف اجملتُع تبعًا ؿذِ ايتعًِٝ ؾٝ٘، َٚٔ زلات أؾطازٙ اِْٗ 

ٜتأثطٕٚ بٛغا٥ٌ اٱع٬ّ ٚا٫ؾاعات ٚايسعاٜات، تاثرلًا َطًكا، بٌ ىهع يًُػت٣ٛ 
ايجكايف يٮؾطاز، ٚتتبأٜ زضد١ ايتأثط تبعًا ملػت٣ٛ ايؿطز ايجكايف، ٜٚطًل عًٝ٘ اٜهًا ايطأٟ 

 .(21)ايعاّ ايٛاعٞ ٚاملػتٓرل
 -:(22)ٚوسز ًَؿني مخػ١ َكاٜٝؼ يتشسٜس ٖصا ايٓٛع َٔ ايطأٟ ايعاّ ٖٚٞ 
 ا٫ٖتُاّ بايؿ٪ٕٚ ايػٝاغ١ٝ. -أ

ا٫ٖتُاّ باؿ٬ُت ا٫ْتداب١ٝ اييت ٜتِ تٓعُٝٗا يف ايبًس ٚاملؿاضن١ ؾٝٗا ٚزع٠ٛ   -ب
 اٯخطٜٔ يًتؿاعٌ َعٗا بؿهٌ اهابٞ.

 ايذلنٝع يف اؿٛاضات بؿإٔ املٛنٛعات ايػٝاغ١ٝ.  -ت

اييت َتابع١ َا ٜٴٓؿط يف ايكشـ ٚاجمل٬ت ؾُٝا ٜتعٸًل باملٛنٛعات ايػٝاغ١ٝ   -خ
 تجرل اٖتُاّ ٖصا اؾُٗٛض. 

ا٫ْتُا٤ إىل امل٪غػات ٚاؾُعٝات اييت تٴع٢ٓ بسضاغ١ املٛنٛعات ايػٝاغ١ٝ اييت  -ز
 تِٗ ا٭ؾطاز َٚتابعتٗا.
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 ايطأٟ ايعاّ املٓكاز.  -3

ٜٚتٸُجٌ ٖصا ايٓٛع َٔ ايطأٟ بعا١َ ايؿعب ٚا٭غًب١ٝ، ٚميجٌ ايػٛاز ا٭ععِ َٓ٘،    
ع٢ً سٌ َؿه٬ت٘ ٚاؿٛاض بؿأْٗا، ٚتكٌ ْػب١ أؾطاز ٖصا ٜٚتػِ بعسّ اَت٬ن٘ َكسض٠ 

% َٔ اجملتُع، ٚتتُٝع بػطع١ تأثطٖا بٛغا٥ٌ اٱع٬ّ، ٚعسّ 60اؾُٗٛض إىل أنجط َٔ
َكسضتٗا ع٢ً اخهاع ا٭خباض إىل اؾساٍ ٚايٓكاف يتسْٞ املػت٣ٛ ايتعًُٝٞ شلصٙ ايؿ١٦ 

٠ اييت ٫ متتًو ب٢ٓ ؼت١ٝ تتعًل َٔ اؾُٗٛض، ٜٚهٕٛ متجًٝٗا يف ايسٍٚ ايٓا١َٝ ٚايؿكرل
بايتعًِٝ، ٜٚطًل اٜها ع٢ً أؾطاز ٖصا ايٓٛع  باؾُٗٛض اشلاَؿٞ، يعسّ اٖتُاَ٘ مبا وٝط 
ب٘ َٔ َؿه٬ت ٖٚٛ َٓعٚ ٚتابع َٚٓكاز، ٜٚٓؿص يف أغًبٝت٘ َاٜطز َٔ ايكؿ٠ٛ، نُا 

١٦ٝ ٜٛقـ بأْ٘ مجٗٛض غًيب ٫ ٜتؿاعٌ َع ا٭ظَات ٚاملؿه٬ت اييت ؼسخ يف ايب
. ٚع٢ً ايطغِ َٔ إٔ ايطأٟ ايعاّ املٓكاز بات ايّٝٛ ٜؿهٌ مجٗٛض (23)ا٫دتُاع١ٝ

اٱع٬ّ اؾسٜس إ٫ّ أْ٘ اٜها ٚاقع ؼت تأثرل املعًَٛات اييت تٓؿط يف ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ 
 اؾسٜس.

ٚع٢ً ايطغِ َٔ ايتساخٌ يف ايتكػُٝات اييت تعطض شلا ايطأٟ ايعاّ يهٓٗا تٴعدل يف    
ٛاْب َع١ٓٝ يف ايطأٟ ايعاّ، َٚٔ ٖصٙ ايتكػُٝات اييت ّقػُت اؾُٗٛض بعهٗا عٔ د

 ع٢ً َعٝاض سذُ٘.
 ضأٟ األغًب١ٝ.  -1

ٜٚتهح شيو يف ا٭غًب١ٝ ايدلملا١ْٝ اييت تعٜس ع٢ً ايٓكـ غٛا٤ ناْت أغًب١ٝ      
% َٔ 51نُٔ أؾطاز ايؿعب، أّ ممج١ً بأعها٤ ايدلملإ، ٚمتجٌٝ ْػب١ ٫ تكٌ عٔ 

إٔ تؿٌُ أؾطازًا َٔ ايطبكات ٚايؿ٦ات ا٫دتُاع١ٝ ناؾ١ بػض ايٓعط  اؾُٗٛض، ٚميهٔ
عٔ اْتُا٥ٗا، ٥٫ٚٚٗا، ٚأسٝاْا ميجٌ ضأٟ ا٫قًٝات مجٝعٗا، يهٔ َاٜعاب ع٢ً ٖصا ايٓٛع 
َٔ ايطأٟ، إٔ ا٭غًب١ٝ ضمبا تكاب بايهػٌ ٚتعتُس ع٢ً أق١ًٝ نُٓٗا تكّٛ بأزاض٠ 

 .(24)ؾ٪ْٚٗا، ٚؼٌُ اعبا٤ٖا

  ضأٟ األق١ًٝ. -2

ٜٚهٕٛ ٖصا ايٓٛع َٔ ايطأٟ أقٌ َٔ ْكـ ا٭غًب١ٝ ٜٚٴؿاض إىل ٚظْ٘ بأْ٘ ٜػأٟٚ    
%، ٚتٛدس أقًٝات ْؿط١، تهِ نبًا اقتكاز١ٜ، ٚادتُاع١ٝ، ٚع١ًُٝ، ؾاع١ً ٫ٚ 49
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ميهٔ ػاًٖٗا، ٚتتُٝع ا٭قًٝات بٛدٛز ضٚابط ق١ٜٛ بني أؾطازٖا َع اْػذاّ ٚؾعٛض  األزمات إزاء
عٛض يسٜٗا بأِْٗ ٜتعطنٕٛ يًعًِ َٔ اجملتُع ايصٟ با٫ْتُا٤ إىل ا٭ق١ًٝ، ٜٚتٛيس ؾ

ٜعٝؿٕٛ ؾٝ٘ نأق١ًٝ، أٚ َٔ ايػًطات اؿان١ُ اييت متجٌ ا٭غًب١ٝ يف غايب ا٭سٝإ يف 
ايسٍٚ، ّٚقًُا تٛدس اغتؿٓا٤ات يف ٖصا ايؿإٔ، يصا ؾأِْٗ ٜتكطؾٕٛ عس٠ ٚتهٕٛ 

 .(25)َٛاقؿِٗ ٚاسس٠ إظا٤ ايتٗسٜسات احملت١ًُ
  ايطأٟ اال٥تاليف. -3

ٚميجٌ ٖصا ايٓٛع َٔ ايطأٟ اتؿام فُٛع١ َٔ ا٥٫ت٬ؾات املتٓٛع١ يف اػاٖاتٗا،      
يهٓٗا تتؿل يف ٚقت َعٸني إظا٤ قه١ٝ ّقسز٠، ٜٚعٍٚ ايطأٟ ا٥٫ت٬يف مبذطز ظٚاٍ اغباب٘ 

( charismatic leadershipٚايعٛاٌَ امل٪ثط٠ ؾٝ٘، ٚت٪زٟ ايؿدك١ٝ امل٪ثط٠ )
 تععٜع ايطأٟ ا٥٫ت٬يف، ٜٚٓؿأ ايطأٟ ايعاّ ا٥٫ت٬يف يف ايػايب زٚضًا ؾاع٬ً ٚقٛضًٜا يف

 .(26)عٓس ايطٛاض٨ ٚا٭سساخ املؿاد١٦ ٫غٸُٝا يف ا٫ظَات ٚايهٛاضخ ايطبٝع١ٝ
 ايطأٟ ايعاّ ايػاسل. -4

إٔ ايطأٟ ايػاسل أٚ ايطنا ايعاّ ٖٛ سكٍٛ امجاع ؾب٘ ناٌَ ٜؿٛم ضأٟ ا٭غًب١ٝ    
ايطأٟ إظا٤ ايتكايٝس ٚا٫عطاف ايػا٥س٠، ٚيف ايػايب ٫ ٜٚكذلب َٔ اٱمجاع، ٜٚكاضب 

ٜتشكل َجٌ ٖصا ايٓٛع َٔ ايطأٟ ايعاّ إظا٤ املٛنٛعات ٚا٭سساخ، ٚامنا ٜتشكل إظا٤ 
 .(27)ايكهاٜا اييت متؼ ايعكا٥س

ُّٜكػِ ايطأٟ ايعاّ ع٢ً ٚفل زضد١ ايٛنٛح ع٢ً ْٛعني:   -نُا 

 ايطأٟ ايعاّ ايظاٖط.  -1

ايعاّ ايعاٖط سني تتٛاؾط ظطٚف َٓاغب١ ؿط١ٜ ايتعبرل عٔ اٯضا٤ ٜٚٓؿأ ايطأٟ      
بؿهٌ قطٜح ٚعًين َٔ زٕٚ خٛف أٚ تطزز َٔ بطـ ايػًطات، ٜٚتٛيس ٖصا ايطأٟ 
عٔ ططٜل َاتٓؿطٙ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ املتٓٛع١ َٔ َٛنٛعات تٓاقـ ايؿإٔ ايعاّ بٛاغط١ 

يكهاٜا اييت تُِٗٗ أٚ عٔ بطاَر َباؾط٠، أٚ يكا٤ات َع اؾُٗٛض تٓكٌ آضا٤ِٖ إظا٤ ا
ططٜل ايٓكاؾات ٚاؿٛاضات ٚاسٝاْا بٛاغط١ اؾساٍ ايصٟ ٜسٚض بني ا٭ؾطاز أٚ 

، ٚهس بعض املدتكني ؾطقًا بني ايطأٟ ايعاّ (28)اؾُاعات إظا٤ ايكهاٜا اييت تُِٗٗ
ايكطٜح ٚايطأٟ ايعاّ ايعاٖط، يهٓ٘ ٫ ٜكسّ ؾطٚقا دٖٛط١ٜ بني ايٓٛعني، ٚنصيو 
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ايطأٟ ايعاّ غرل ايعاٖط ٚاملػتذل، ؾبعهِٗ ٜعسُْٚٗا ْٛعا ٚاسسًا، ٜٓػشب ع٢ً  األزمات إزاء
ٚاٯخطٕٚ ٜعسْٚٗا قػُني َٓؿكًني، ع٢ً ايطغِ َٔ عسّ تكسميِٗ ؾطٚقات دٖٛط١ٜ 

 شلصٜٔ ايٓٛعني.
 ايطأٟ ايعاّ ايهأَ.  -2

ٜٚٴطًل عًٝ٘ اٜهًا ايطأٟ ايعاّ غرل ايعاٖط، إش ٜعٌ نآًَا، ٜٚتِ ايتعبرل عٓ٘ يف     
ْتدابات، ٚاملُاضغات اييت ٜػتطٝع ايؿطز بٛاغطتٗا ايتعبرل عٔ ضأٜ٘ َٔ زٕٚ ا٫

٬َسع١ ايػًطات، ٫غٸُٝا يف ا٭ْع١ُ ايسنتاتٛض١ٜ، ٚخٛؾًا َٔ اؾُاع١ نٞ ٫ ٜطؾض 
َٓٗا، ؾه٬ً عٔ أْ٘ ٜتُجٌ يف اؿا٫ت غرل املٓعٛض٠، َج٬ً ٫ ٜٛدس ضأٟ َتعًل 

 .(29)طأٟ ايعاّ َباؾط٠ بعس سسٚخ اؿطبباؿطٚب يف ٚقت ايػ٬ّ، ٚيهٔ ٜعٗط اي
٘ٹ تكػُٝات ايطأٟ ايعاّ عٓس ٖصا اؿس، ؾكس قسّ عسز َٔ املدتكني     ٚمل تٓت

تكػُٝات أخط٣ تبسٚ َتساخ١ً َع بعض ايتكػُٝات املصنٛض٠، َٚٓٗا ايتكػِٝ املبين 
 ع٢ً أغاؽ ططٜك١ ايتٛاؾل ٚا٭مجاع. 

 اعٞ. ايطأٟ ايعاّ املتؿهٌ َٔ ايتٛافل االدتُ -1

ٜٚٓتر ٖصا ايطأٟ يف اشل٦ٝات ٚاجملتُعات ايكػرل٠ َٓٗا ايكب١ًٝ ٚايع١ًُٝ سني     
ٜتعٸًل ا٭َط بؿإٔ ىكٸِٗ، ْٚازضا َا وكٌ يف اجملتُعات ايهبرل٠، ٫ضتباط شيو بتٓٛع 

 . (30)اٯضا٤ ٚتعسزٖا ٚنجط٠ عسز ايػهإ يف َجٌ ٖصٙ اجملتُعات
 انٞ. ايطأٟ ايعاّ املتؿهٌ يف ن٤ٛ ايرت -2

ٚوسخ ٖصا ايطأٟ عٔ ططٜل تٓاظٍ ا٫ططاف يبعهٗا بعهًا سٝاٍ بعض ايكهاٜا،     
٫غٸُٝا ا٫قتكاز١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ، ٭دٌ سٸٌ املؿه٬ت ايٓاؾ١٦ َٓٗا، ٚيف ٖصا ايتكػِٝ 

 ٜٛدس ايطأٟ ايعاّ املتؿّهٌ ْتٝذ١ ايتكٜٛت، ٚايطأٟ املتؿهٌ ْتٝذ١ ايهػط.  
٬ّ طا٥ؿ١ أخط٣ تٓاٚيت تكػُٝات ايطأٟ ايعاّ َٓٗا ٜٚكسّ كتكٕٛ يف فاٍ اٱع   

تكػِٝ ايطأٟ ايعاّ  يف ن٤ٛ سطنت٘ ع٢ً ْٛعني ُٖا، ايطأٟ ايعاّ املػتكط، ٚا٫خط 
املتشطى، نُا ٜكػِ ايطأٟ ايعاّ يف ن٤ٛ ٚدٛزٙ ع٢ً ْٛعني: ا٭ٍٚ َٛدٛز ؾع٬، 

غ١ٝ ٚزضد١ ٚاٯخط َتٛقع ظٗٛضٙ، ؾه٬ً عٔ تكػِٝ آخط ع٢ً اغاؽ املؿاضن١ ايػٝا
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تأثرلٙ إش ٜٴكػِ ع٢ً ْٛعني ُٖا ايػًيب ٚاٱهابٞ، ٖٚٓاى َٔ ٜعتس مبداطط ايطأٟ ايعاّ  األزمات إزاء
 ايػًيب ٚاثاضٙ يف اؿهَٛات ٚاجملتُع. 

 عٛاٌَ تؿهٌٝ ايطأٟ ايعاّ

مل ٜتؿل خدلا٤ ايطأٟ ايعاّ يف ؼسٜس ايعٛاٌَ اييت ت٪ثط يف تؿهًٝ٘ بسق١، ٚشٖب     
يعٛاٌَ، يف سني ّقسّ آخطٕٚ عٛاٌَ أخط٣، ٚيهٔ امجا٫ً بعهِٗ إىل تكسِٜ عسز َٔ ا

  -شنط املدتكٕٛ بعض ايعٛاٌَ املؿذلن١، اييت غٓػتعطنٗا يف َا ٜأتٞ:
 . ايعٛاٌَ ايػٝاغ١ٝ -1

ٜ٪ثط املٓار ايػٝاغٞ ٚطبٝعت٘ يف تؿهٌٝ ايطأٟ ايعاّ يًسٍٚ، ٚتعزاز ؾعايٝت٘      
ٓٗا يف ايسٍٚ ا٭خط٣ اييت تتػِ بٓعاّ ايعاٌَ ايػٝاغٞ يف ايسٍٚ ايسميكطاط١ٝ، أنجط َ

َقبٳًٞ، أٚ زنتاتٛضٟ، ؾؿٞ ٖصٙ ايب٦ٝات تٓؿأ املٓعُات ٚا٭سعاب ٚمجاعات ايهػط 
ٚسهَٛات ايعٌ، مما ٜٴػِٗ يف اضتؿاع ٚترل٠ ايتٓاؾؼ اؿعبٞ، عٔ ططٜل مح٬ت 
 اْتداب١ٝ تػع٢ إىل نػب ايٓاخبني، مبع٢ٓ إٔ طبٝع١ ايٓعاّ تٸععظ ق١ُٝ اؾُٗٛض يس٣

 .(31)ايؿدكٝات ايػٝاغ١ٝ اييت تسٜط ايٓعاّ
ٚمتٓح ايسٍٚ اييت تتُتع بٓعاّ زميكطاطٞ َٛاطٓٝٗا سٸل املؿاضن١ يف قٓع ايكطاض     

ايػٝاغٞ عدل اغتؿتا٥٘ ع٢ً ايكٛاْني قبٌ اقساضٖا َٔ ايػًطات اؿه١َٝٛ، ملعطؾ١ 
عِ ايتؿطٜعات ٚد١ٗ ْعطٙ يف ٖصا ايؿإٔ، َٚٔ ثٸِ تهع اؾُٗٛض أَاّ َػ٪ٚيٝات٘ يف ز

اييت تكسضٖا عدل إؾطان٘ يف قٝاغتٗا، ٫غٸُٝا يف ايكطاضات امل١ُٗ اييت تتكٌ مبكرل 
ايؿعب، َجٌ اؿطٚب ٚا٭ظَات ايػٝاغ١ٝ ايهبرل٠ اييت تتطًب زعًُا ؾعبًٝا، ٚتًذأ 
بعض ٖصٙ ايسٍٚ اسٝاْا إىل ططح ايكهاٜا املدتًـ عًٝٗا عدل ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ املتعسز٠ 

اف ٚاؿٛاض، ؾه٬ً عٔ اغتدساّ املٓؿٛضات ٚايتػطٜسات عدل ؾبهات ٚؽهعٗا يًٓك
ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ ٭دٌ َعطؾ١ اػاٖات ايطأٟ ايعاّ إظا٤ ايكهاٜا املعطٚن١ اييت 
تِٗ اؾُٗٛض ٚاملتك١ً بآضا٤ اؾُٗٛض نُا، سكٌ َع َٛنٛع١ ايعٚاز املجًٞ َٚٓشِٗ 

 اؿكٛم املس١ْٝ َػاٚا٠ بايعٚاز املتعاضف عًٝ٘.
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 األزمات إزاء
 ايعٛاٌَ االقتكاي١ٝ.  -2

ت٪ثط ايعٛاٌَ ا٫قتكاز١ٜ يف تؿهٌٝ ايطأٟ ايعاّ تأثرلًا دٖٛطًٜا، ؾٓؿ٤ٛ ا٭ظَات     
ا٫قتكاز١ٜ ٜ٪زٟ إىل تععٜع ايٓكاف ٚاؿٛاض بؿأْٗا، َٚٔ ثٸِ تؿهٌٝ ضأٟ عاّ أظا٤ٖا، 
ٚتٓطًل سٛاضات اؾُٗٛض عٔ ططٜل َٓاؾص عس٠ َٓٗا َا تعطن٘ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ يف 

، ؾه٬ً عٔ بطٚظ زٚض اٱع٬ّ اؾسٜس َجٌ ؾبهات (32)بطافٗا، ٚتؿاعٌ اؾُٗٛض َعٗا
ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ، ٚايكشـ ا٫يهذل١ْٝٚ، َٚٛاقع ايكشـ املطبٛع١، 
ٚايؿها٥ٝات، ٚاٱشاعات اييت تبح َٔ املٛباٌٜ، ٚايكٓٛات ايتًؿع١ْٜٝٛ ايؿدك١ٝ يف 

ست٢ ع٢ً ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ايتكًٝسٟ  ايٝٛتٝٛب اييت ؼكل َؿاٖسات ١ًَْٝٛٝ ٚتتؿٛم
 بٓػب ا٫غتدساّ.

إٕ غ٤ٛ تٛظٜع ايجطٚات بني املٛاطٓني، ٚمتطنعٖا بٝس نب١ َٔ ضداٍ املاٍ    
ٚا٫قتكاز ٜٛيس ضأًٜا عاًَا ؾعبًٝا نس ايٓعاّ اؿانِ، ٚقس بسا شيو ٚانشا إظا٤ ضٚاتب 

تؿطٜعات إىل املػ٪ٚيني ايعطاقٝني ٚكككاتِٗ ٚتكاعسِٖ ٚنٝـ تعطنت تًو اي
مح٬ت إع١َٝ٬ نبرل٠ ُٚأْؿ٦ت  قؿشات ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ، ٚباقٞ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ 

ٚمح٬ت أخط٣  ()اؾسٜس يًُطايب١ بإيػا٤ تًو ا٫َتٝاظات َٚٓٗا مح١ً )أٜ سكٞ(
ٚٸْٝني تٓاقـ َٛنٛعات عسٜس٠ ناْت قط  نجرل٠ اطًكٗا فُٛع١ َٔ ايٓاؾطني ٚاملس

 اقٞ.اٖتُاّ ايطأٟ ايعاّ ايعط
 ايعٛاٌَ ايجكاف١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ. -3

تٴعس ايعٛاٌَ ايجكاؾ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ َٔ ايعٛاٌَ امل٪ثط٠ يف ع١ًُٝ تؿهٌٝ ايطأٟ    
ايعاّ، ٖٚٞ اسس احملسزات ايط٥ٝػ١ يف ٖصا ايؿإٔ، ٫ٕ ايؿطز يف ايػايب ٜكع ؼت تأثرل 

املطأ٠ سكٛقٗا ايؿدك١ٝ  ايجكاؾ١ ٚايتكايٝس اييت ؼهِ ايب١٦ٝ اييت ٜعٝـ ؾٝٗا، ؾعسّ اعطا٤
يف اجملتُع ا٫ٚضبٞ ٜٴعس اَطًا َطؾٛنًا، يف سني ٜكـ بايٓكٝض َٓ٘ يف اغًب ايسٍٚ 

                                                           

() ٓؽٍّخ اىٍمٙب ِغّّٛخ ِٓ إٌبؽي١ٓ ٍّٝ ؽجىبد اٌزٛافً االعزّبّٟ رٙذف إٌٝ إٌغبء اِز١بصاد اٌغ١بع١١

اٌْشال١١ٓ، فناًل ّٓ ؽّالد رٌٛٝ اداسرٙب ِغّّٛخ ِٓ إٌبؽي١ٓ ثؾأْ اٌَشٚف اٌمبع١خ اٌزٟ رْشك ٌٙب إٌبصؽ١ٓ 

خ ثؾً ِؾىالرُٙ ِٚب سافك رٌه ِٓ عٛء اعزخذاَ االِٛاي ِٓ عىبْ إٌّيمخ اٌغشث١خ ّٚذَ ا٘زّبَ اٌؾىِٛخ االرؾبد٠

 اٌّخققخ ٌُٙ.

 



 
 

343 
 

 انعام انرأي تشكيم في وعالقته انجذيذ اإلعالم/  انثانث انفصم

ا٫غ١َٝ٬ أٚ ايؿطم ا٫ٚغط، ايصٟ تعس ؾٝ٘ املطأ٠ ضمبا َٔ ايهُايٝات اييت ٜتشهِ بٗا  األزمات إزاء
 . (33)ايؿطز نٝؿُا ؾا٤، أٚ ضغب

ؼ ايؿدكٝات ايس١ٜٝٓ، ٚاسذلاّ ؾؿٞ اجملتُعات اييت اعتاز ؾٝٗا ايؿطز ع٢ً تكسٜ   
ايتكايٝس ٚايعازات، يٝؼ غ٬ٗ إٔ ت٪ثط ؾٝ٘ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ أٚ تعٝس تطتٝب أٖتُاَات٘، 
ٜٚهٕٛ تأثرلٖا يف ن٤ٛ َاٜتٛاؾل َع اؾهاضٙ َٚعتكسات٘، يف سني ميهٔ شلصٙ ايٛغا٥ٌ 
 ايتاثرل بؿهٌ نبرل يف فتُعات ٫ وذلّ مجٗٛضٖا ايتكايٝس ٚايعازات، ٫ٚ ٜكسؽ

 .(34)ايؿدكٝات ايس١ٜٝٓ، أٚ ايٛط١ٝٓ إ٫ مبكساض َا تكسَ٘ يًبًس بعٝسا عٔ ا٫ْتُا٤
ٚيف تاضٜذ أٟ بًس، أٚ َهٕٛ، أٚ َصٖب ؾشٓات عاطؿ١ٝ إظا٤ املٛنٛعات اييت     

تجاض يًٓكاف يف ٚقت َعني، ٜٚهٕٛ شلصٙ ايؿشٓات، أٚ ايكٛض املػبك١ تأثرل يف تبين 
ٚع٢ً غبٌٝ املجاٍ وتؿغ ايؿعب ايهٛضزٟ بٓعط٠  اٯضا٤ اٯ١ْٝ إظا٤ املٛنٛعات،

اسذلاّ، يًُطادع ايؿٝع١ٝ يف ايٓذـ، ٫ْٗا ضؾهت طًبًا تكسّ ب٘ ايععِٝ عبس ايهطِٜ 
قاغِ حملاضب١ ايهٛضز، ٚنإ ايطز: ا٭ٚىل إٔ تكاتًٛا ايصٜٔ ٜػتكبٕٛ ؾًػطني، ٚيٝؼ 

 . (35)ٖٓاى َدلض َٔ اؾتعاٍ قتاٍ بني ابٓا٤ ايؿعب ايعطاقٞ ايٛاسس
يهٔ ٖصٙ ايكٛض٠ تػرلت بؿهٌ غًيب بعس ا٫ست٬ٍ ٚسسٚخ َؿه٬ت َتعسز٠     

بني اؿه١َٛ ٚبني ا٫قًِٝ إظا٤ َٛنٛعات تتعًل بايع٬ق١ بُٝٓٗا، َٓٗا َا ٜتكٌ بتٛظٜع 
ايجطٚات ايٛط١ٝٓ بني َهْٛات ايؿعب ايعطاقٞ، ؾه٬ً عٔ اؾهاي١ٝ املٓاطل املتٓاظع 

 طنع. عًٝٗا بني اٱقًِٝ، ٚبني امل
 ايعٛاٌَ ايطبٝع١ٝ.  -4

ٜؿرل بعض ايباسجني إىل أ١ُٖٝ ايعٛاٌَ ايطبٝع١ٝ بايٓػب١ إىل تؿهٌٝ ايطأٟ ايعاّ،    
َٚٓٗا تأثرل املٓار يف غًٛى ا٭ؾطاز، ٖٚٓاى ض١ٜ٩ تصٖب إىل املٓاطل اييت ٜتُٝع طكػٗا 

تأظِٜ باٱعتساٍ ميٌٝ َٛاطٖٓٛا إىل ايتؿهرل اشلاز٨، ٚسٌ َؿه٬تِٗ بعٝسا عٔ اي
ٚايتعكٝس، َع أتػاّ أؾطازٖا باملكسض٠ ع٢ً املطاٚي١ ايٓاتر َٔ طبٝع١ ايطكؼ ؾٝٗا، يف 
سني ٜتُٝع غهإ املٓاطل اؿاض٠ مبعاز ساز ٚإْؿعاٍ زا٥ِ َع متٝعِٖ باملٌٝ إىل املؿاعط 
ٚا٭َعد١ يف سٌ َؿه٬تِٗ أٚ املكاعب اييت تٛادِٗٗ، ٜٚبتعسٕٚ عٔ ؼهِٝ ايعكٌ 

ايؿإٔ، يصا ؾا٭ٚناع ايػٝاغ١ٝ تهٕٛ غرل َػتكط٠ يف ٖصٙ ايبًسإ ٚاملٓطل يف ٖصا 
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. ٚميهٔ ٬َسع١ إٔ أغًب ايجٛضات (36)يػٝاز٠ ايعاطؿ١ ع٢ً سػاب ايتؿهرل ايػًِٝ األزمات إزاء
متٛظ  14يف ايعامل قس سسثت يف متٛظ َجٌ ايجٛض٠ ايؿطْػ١ٝ، ٚاملكط١ٜ، ٚايعطاق١ٝ يف 

 ٚغرلٖا.

ْٚكاؾِٗ ٚتٛاقًِٗ بؿهٌ َباؾط، ؾػهإ  ٜٚطتبط تأثرل املٓار عطن١ اؾُٗٛض    
املٓاطل اؾب١ًٝ غرل غهإ املٓاطل املٓبػط١، ٚغهإ املٓاطل اييت تتُٝع باـهط٠ ايسا١ُ٥ 
غرل غهإ املٓاطل ايكشطا١ٜٚ، ٚغهإ اؿٛانط غرل غهإ ا٭ضٜاف، ٫ٕ يًب١٦ٝ تأثرلًا 

باتت ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ يف شيو، إ٫ إ ٖصا ايعاٌَ قس قٌ يف ّظٌ أْتؿاض اٱْذلْت، ٚ
اؾسٜس َٚٓٗا ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ ٖٞ غب٬ًٝ َٔ ايػبٌ ايط٥ٝػ١ يف تٛاقٌ املٛاطٓني 

 .(37)َع بعهِٗ بعٝسًا عٔ ايعٛاٌَ ايطبٝع١ٝ

 أضنإ ايطأٟ ايعاّ  

ٜتأثط تؿهٌٝ ايطأٟ ايعاّ ٚٚدٛزٙ غُػ١ أضنإ ٫ بس َٔ تٛاؾطٖا، ست٢ ْكٍٛ      
  -خدلا٤ اٱع٬ّ مبا ٜأتٞ:عٓ٘ أْ٘ ضأٟ عاّ ٚوسزٖا 

 األغًب١ٝ ايػا٥س٠. -1

تتٛيس ا٭غًب١ٝ ايػا٥س٠ يف اجملتُع ْتٝذ١ اؿٛاضات ٚايٓكاؾات اييت ؼكٌ بني أؾطاز    
شيو اجملتُع إظا٤ قه١ٝ َع١ٓٝ، ؾآضا٤ اؾُٗٛض تتؿاعٌ ؾُٝا بٝٓٗا ٚتتبأٜ ٚدٗات ايٓعط 

ٛع١ ضأًٜا َعًٝٓا َٔ اٯضا٤، ٚٚد١ٗ بؿإٔ ؾه١ٝ َعٸ١ٓٝ أٚ أنجط، ٚتتب٢ٓ نٌ ؾ١٦ أٚ فُ
ايٓعط اييت تتبٓاٖا ا٭غًب١ٝ يف فتُع َا، ٖٞ اييت متجٌ إضاز٠ اؾُٗٛض، ٚتؿهٌ ايطأٟ 

 . (38)ايعاّ ايػا٥س يف اجملتُع
ٜٚكعب ؼسٜس ا٫غًب١ٝ يف أسٝإ نجرل٠ يعسّ اَت٬ى َكسض٠ ع٢ً ؼسٜس ايٓػب١      

اييت متجٌ ايٓػب١ ايعسز١ٜ يٮغًب١ٝ، يهٔ ميهٔ اييت ػعٌ َٛنٛع١ ايٓكاف ٚاؾساٍ ٖٞ 
ؼسٜسٖا يف ا٫ْتدابات ٚا٫غتط٬عات اييت تٴذط٣ َٔ قبٌ املعاٖس املدتك١، ع٢ً 

 .(39)ايطغِ َٔ أْٗا قس ٫ تٴعدل عٔ ا٭غًب١ٝ ايػا٥س٠ يف اجملتُع
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 ظَٔ ذلسز. -2

إظا٤ املٛنٛعات  ٜٴعس ايعَٔ عا٬ًَ ًَُٗا َٚ٪ثطًا يف ؼسٜس اػاٖات ايطأٟ ايعاّ   
اييت تِٗ اؾُٗٛض، ؾايطأٟ ايؿعيب ايػا٥س إظا٤ قه١ٝ أٚ ؾدك١ٝ قس ّؼسزٙ ايعطٚف 
َٸُا ٜ٪زٟ  ٚضمبا ٜهؿـ يٓا ايٛقت تؿاقٌٝ بؿإٔ قه١ٝ مل تهٔ َعطٚؾ١ يس٣ اؾُٗٛض 
إىل امطاف اؾُٗٛض عٔ قٓاعات٘ ايػابك١، ٚتبين ٚدٗات ْعط دسٜس٠ تبعا يًُعًَٛات 

ا٭ؾطاز ٚناْت خاؾ١ٝ عِٓٗ يف ٚقت َعني، نُا ٜ٪زٟ ايعَٔ زٚضًا اييت سكٌ عًٝٗا 
نبرلًا يف تػٝرل قٓاعات اؾُٗٛض إظا٤ ايسٍٚ تبعًا يًعطٚف اؾسٜس٠ اييت ؼكٌ ٚت٪ثط يف 

 . (40)آضا٤ ا٭ؾطاز يف اجملتُع
ٚت٪نس طبٝع١ ايطأٟ ايعاّ ٖصٙ ايؿهط٠ ايكا١ً٥ بعسّ ثبات٘ إظا٤ املٛنٛعات اييت ٫     

ط بايعكا٥س ٚا٫ميإ بٗا، ٚنجرلًا َا سسخ يف ايعطام ٫ غُٝا يف ا٫ْتدابات إش تطتب
ؿعٓا ؾكسإ ايهجرل َٔ ايؿدكٝات ايسعِ اي٬ظّ َٔ اؾُٗٛض، َِٚٓٗ قاؾغ بػساز 

( ايـ قٛت يف 170ايػابل " ق٬ح عبس ايطظام" ايصٟ سكٌ ع٢ً أنجط َٔ )
( قٛت يف اْتدابات ايدلملإ 500اْتدابات فايؼ احملاؾعات، يهٓ٘ ؾؿٌ يف مجع )

 . ()بعس غ١ٓ ٚاسس٠ َٔ أْتدابات فايؼ احملاؾعات
 قه١ٝ تِٗ اجملتُع. -3

ٗٸِ اؾُٗٛض ٚتؿػٌ سٝعًا َٔ ٚقتِٗ، ٚتتعًل مبكرلِٖ      ٫ بٸس َٔ ٚدٛز قه١ٝ ت
٫غٸُٝا يف أٚقات اؿطٚب، ٚا٭ظَات ايػٝاغ١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ، ٭ٕ أؾطاز اجملتُع 

كهاٜا اييت ت٪ثط يف َػتكبًِٗ، ٜٚٓؿأ ضأٟ ا٭غًب١ٝ َٔ تؿاعٌ آضا٤ ا٭ؾطاز، ٜٗتُٕٛ باي
عدل اؿٛاض ٚايٓكاف، ٚضمبا ٜكٌ إىل اؾساٍ بؿإٔ قه١ٝ قسز٠، َع استؿاظِٗ بآضا٥ِٗ 

 .(41)ايؿدك١ٝ إظا٤ قهاٜا أخط٣، ٫ تِٗ ايكاحل ايعاّ
ت بططا٥ل ٚاغايٝب نُا ٜتععظ اؿٛاض إظا٤ ٖصٙ ايكهاٜا يف أٚقات ا٫ْتدابا     

َتعسز٠، ٚيٝؼ بايهطٚض٠ إٔ ٜهٕٛ اؿٛاض بؿهٌ َباؾط أٚ عدل ايتذُعات، بٌ ٜتِ يف 
 اسٝإ نجرل٠ عدل ؾبهات ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ ٚٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ايتكًٝسٟ.

                                                           
)

 .2014( ٔزبئظ االٔزخبثبد االخ١شح ٌّغٍظ إٌٛاة اٌْشالٟ 
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 ايٓكاف ٚاحلٛاض -4

٫ ٜتؿهٌ ايطأٟ ايعاّ مبذطز ٚدٛز قه١ٝ عا١َ تِٗ اؾُٗٛض يف ٚقت َٔ     
 بس َٔ تٛاؾط سٛاض ْٚكاف، ٚدساٍ بؿأْٗا بني أؾطاز اؾُٗٛض ٚؾ٦ات٘ ا٭ٚقات، بٌ ٫

املتعسز٠، ٚتتأثط ٖصٙ ايٓكاؾات بعٓاقط ايك٠ٛ اييت ميتًهٗا بعهِٗ، ٚتطدح نؿ١ ع٢ً 
آخط٣ ؾكاز٠ ايطأٟ يف اجملتُع ٚايٓدب ا٫دتُاع١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ٜ٪ثطٕٚ 

أؾطاز اجملتُع قازضٜٔ ع٢ً اؿٛاض  بؿهٌ ٚانح يف ْتا٥ر ايٓكاؾات، ٭ْ٘ يٝؼ نٌ
ٚايٓكاف ٚأختٝاض ا٫ؾهٌ شلِ، بٌ إٔ بعض ٖ٪٤٫ ٜػتُعٕٛ إىل اؿٛاضات ٚايٓكاؾات 
اؾاض١ٜ َٚٔ ثِ ٜتبٕٓٛ بعهٗا، ٚايععٚف عٔ ا٭خط٣، ٫غباب تبسٚ يٝػت َٓطك١ٝ، 

كاف ٚاٱع٬ّ اؾسٜس  ٚؾط َٓدلًا ًَُٗا يًٓ (.42)ٚضمبا تهٕٛ بساؾع ايًٕٛ ٚا٫عتكاز
 ٚاؿٛاض أغُٗت نجرلًا يف تؿهٌٝ ايطأٟ ايعاّ. 

 حتكٝل ايكاحل ايعاّ. -5

إ ايباعح ايط٥ٝؼ ع٢ً تبين ٚدٗات ْعط َع١ٓٝ ٚايتدًّٞ عٔ أخط٣ ٜٓبع َٔ       
ؼكٝل ايكاحل ايعاّ، ٚباعح ايكاحل ايعاّ ٜبسٚ أَطًا ْػبًٝا، ٭ٕ ضأٟ ا٭غًب١ٝ وكل 

١ ؾكط، يف سني تط٣ ا٭ق١ًٝ إٔ ٚد١ٗ ْعطٖا ٖٞ ايكاحل ايعاّ َٔ ٚد١ٗ ْعط ا٭غًبٝ
َٔ ميجٌ ايكاحل ايعاّ، ٚتبأٜ ٚدٗات ايٓعط إظا٤ متجٌٝ ايكاحل ايعاّ ىًّل ض٣٩ 
َتبا١ٜٓ إظا٤ املٛنٛعات املعطٚن١ يًٓكاف، ٚتبأٜ ايؿِٗ بؿإٔ ايكاحل ايعاّ ٜتكٌ 

٘ عٔ اخت٬ف اتكا٫ً َباؾطًا بٛدٛز أٖساف عا١َ َتبا١ٜٓ يس٣ ؾ٦ات اؾُٗٛض ْاػ
، ٜٚبسٚ ٖصا ا٭َط دًًٝا يف اجملتُع ايعطاقٞ إش تتبأٜ (43)ايط٣٩ بني َهْٛات اجملتُع

ايٓعط٠ يًكاحل ايعاّ، تبعًا ٭ٖساف املهْٛات، ؾبعض ا٫ٖساف تتؿل َع ض١ٜ٩ د١ٗ 
َع١ٓٝ، ٚيهٓٗا تتعاضض َع أٖساف د١ٗ أخط٣، يصا ًٜشغ قعٛب١ ؼكٝل ايتٛاؾل يف 

، يتبأٜ ٚدٗات ْعطِٖ إظا٤ ايكاحل ايعاّ، ٜٚػع٢ ا٭ؾطاز يف َجٌ َجٌ ٖصٙ اجملتُعات
ٖصٙ اجملتُعات إىل ؼكٝل اٖساف َهْٛاتِٗ ايكػرل٠، ست٢ ٚإٕ تعاضنت َع ا٫ٖساف 

 ايعا١َ يًُذتُع.
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 األزمات إزاء
 األظَات ٚعالقتٗا ظُٗٛض اإلعالّ اجلسٜس -املبشح ايجاْٞ

 متٗٝس: 

ت نجرل٠، غٝاغ١ٝ، ٚاقتكاز١ٜ، ٜٛاد٘ ايعامل ايّٝٛ ؼسٜات نبرل٠، ٚأظَا     
ٚادتُاع١ٝ، ٚأ١َٝٓ ع٢ً َػتٜٛات ؾت٢، تعكـ بٗصا ايهٕٛ ايهبرل ّكًؿ١ ٚضا٤ٖا 
تػٝرلات نبرل٠ يف ا٭ْع١ُ ٚإزاضتٗا ٚيف َٛاقع ا٫ؾٝا٤، ٚايعطام نْٛ٘ دع٤ًا َٔ ٖصا 

َٴًُٗا ؾٝ٘، ٚاقع  ؼت تأثرلٖا، قًًٝا، ٚاقًًُٝٝا، ٚزٚيًٝا، بس ٤ًا َٔ: تؿهٌٝ ايعامل، ٚقٛضًا 
اؿه١َٛ، ٚتكسٜط ايٓؿط، ٚططٜك١ إزاض٠ ايبًس، ٚتؿطٜع ايكٛاْني، ٚتأثرل ايسٍٚ 
اـاضد١ٝ يف ايكطاض احملًٞ، ٚغرلٖا َٔ ا٭ظَات اييت باتت َت٬سك١ َٚتٛاق١ً، ٫ٚ 
ٜهاز ٜٓؿو عٓٗا، ٭ْٗا ت٪ثط يف َػاض عٓاقط ايٓعاّ، ٚتتأثط ب٘ ٚؽهع ٭دٓست٘، 

 ًا َٔ ٚاقعٓا ايَٝٛٞ ايصٟ ْعٝؿ٘. ٚأقبشت ا٭ظَات دع٤

 َفّٗٛ األظ١َ : 

َؿّٗٛ ا٭ظ١َ ؾأْ٘ ؾإٔ املؿاِٖٝ ا٭خط٣ يف خهٛع٘ يتعطٜؿات عس٠، اْطًكت     
َٔ َ٪غػات ٚخدلا٤ يف عًِ ا٫دتُاع، ٚا٫قتكاز، ٚايػٝاغ١، ٚا٭َٔ ٚغرلٖا َٔ 

ط ٜعطؾٗا َٔ ايعًّٛ ا٭خط٣، ؾبعهِٗ ٜعسٖا بأْٗا ت٪زٟ إىل تػٝرلات إهاب١ٝ، ٚآخ
سٝح املٛاقـ ٚا٫غتذاب١ شلا، ٚفُٛع١ ثايج١ تٓطًل يف تعطٜؿٗا َٔ اٱزضاى ٚايٛعٞ 
بٛدٛزٖا، يف سني تطاٖا فُٛع١ ضابع١ بأْٗا َٛاقـ تػبب ا٫ضباى ٚايؿٛن٢، َٚٔ ثِ 
 تعٝس تطتٝب ا٭ؾٝا٤ َٔ دسٜس، ٚفُٛع١ خاَػ١ تعطؾٗا تعسٖا بأْٗا إىل ْٗاٜات غًب١ٝ.

صٙ ايتعطٜؿات مجٝعًا مبا ٜتٛا٤ّ َع ٚاقع ايعًّٛ اييت اْطًكت َٓٗا، ؾكس ٚدا٤ت ٖ     
عٸطؾٗا ايباسجٕٛ يف عًِ ا٫دتُاع  بأْٗا" خًٌ ٚعسّ تٛاظٕ يف عٓاقط ايٓعاّ 
ا٫دتُاعٞ يف ظٌ سا٫ت َٔ ايتٛتط، ٚايكًل، ٚايؿعٛض بايعذع يس٣ ا٭ؾطاز ٚعسّ 

ٚظٗٛض قِٝ َٚعاٜرل أخ٬ق١ٝ َػاٜط٠ ايكسض٠ ع٢ً إقا١َ ع٬قات إْػا١ْٝ، ٚادتُاع١ٝ، 
، يف سني عطؾٗا ايباسجٕٛ يف اجملاٍ ا٫قتكازٟ بأْٗا " اخت٬ٍ يف (44)يًجكاؾ١ ايػا٥س٠"
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َػاض ايٓٸُٛ ا٫قتكازٟ ست٢ انؿاض اٱْتاز، أٚ عٓسَا ٜهٕٛ ايُٓٛ ايؿعًٞ اقٌ َٔ  األزمات إزاء
 . (45)ايُٓٛ ايطبٝعٞ"

اغٞ بأْٗا" ايككٛض ايصٟ وسخ بػبب نُا تٴعٸطف ا٭ظ١َ ع٢ً ٚؾل املٓعٛض ايػٝ      
ا٭دٗع٠ اٱزاض١ٜ احمل١ًٝ يًسٍٚ أٚ بػبب َعاضن١ دٗات زاخٌ ايٓعاّ، مما ٜ٪زٟ إىل 

 . (46")اظ١َ ساز٠ يف ايؿطع١ٝ ايػٝاغ١ٝ يٓعاّ اؿهِ
نُا عٴطؾت ا٭ظ١َ َٔ املٓعٛض اؾػطايف بأْٗا " سازث١ طاض١٥ َٚؿاد١٦ تٴٓصض غطط    

َٸُا ٜٛدب نطٚض٠ ايتكسٟ ٚاملٛاد١ٗ  بكطاضت ضؾٝس٠ ٜٗسز ايسٚي١ أٚ َ٪غ ػاتٗا، 
 . (47)ٚغطٜع١ ع٢ً ايطغِ َٔ نٝل ايٛقت، ٚق١ً املعًَٛات"

ٚعٴٸطؾت ا٭ظ١َ َٔ املٓطًل اٱع٬َٞ بأْٗا" َٛقـ ٜتػبب يف دعٌ املٓع١ُ قٌ      
خط٣ اٖتُاّ غًيب ٚاغع ايٓطام َٔ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ احمل١ًٝ ٚايعامل١ٝ، َٚٔ مجاعات أ

، ٜٚػتسعٞ شيو إٔ (48)ناملػتًٗهني ٚايعاًَني ٚايػٝاغٝني ٚايٓكابٝني ٚايتؿطٜعٝني"
ٜكٌ اؾُٗٛض إىل ايُٓط ايٓؿط عٔ ططٜل ؼكٝل تػط١ٝ ٚاغع١، ٚإٔ ت٪زٟ ٖصٙ 

 .(49)ايتػط١ٝ إىل بًٛؽ اجملتُع َطس١ً ايٛعٞ ٚتٓعِٝ أؾطازٙ يتدطٞ ايٛنع ايكا٥ِ
ٓعٛض ا٭َين بأْٗا" ْكط١ ؼٍٛ تعدل عٔ ساي١ سطد١ نُا عٴٸطؾت ا٭ظ١َ ع٢ً ٚؾل امل    

تؿهٌ ؾٝٗا عٓاقط املؿادأ٠، ٚنٝل ايٛقت ٚايتٗسٜس يًُذتُع غٛا٤ٶ نإ َازًٜا أّ 
َٸُا  َعًٜٓٛا نػٛطًا ع٢ً َتدص ايكطاض يف ّظٌ ْكل املعًَٛات، ٚعسّ نؿا١ٜ املٛاضز 

ز٠ ايتٛاظٕ ٚايٓؿاط ًٜعّ تهٜٛٔ ؾطٜل ملٛادٗتٗا ٚايعٌُ ع٢ً ؼذُٝٗا َٔ أدٌ اغتعا
  (.50)يف اجملتُع"

ٚع٢ً ايطغِ َٔ تعٸسز ايتعطٜؿات اييت ّقسَٗا ايباسجٕٛ يٮظ١َ ٚتبأٜ ٚاملساضؽ     
اييت ٜٓتُٕٛ ايٝٗا، إ٫ أْٗا اتػُت بكؿات َؿذلن١ ميهٔ إٔ هًُٗا ايباسح يف ايٓكاط 

 -اٯت١ٝ:
 أْٗا ؼسخ بؿهٌ َؿاد٧ ٚتػبب ايؿٛن٢ ٚاٱضباى. -1

 يف ايٓعاّ ا٫دتُاعٞ ٚا٫قتكازٟ ٚايػٝاغٞ. ؼسخ خ٬ًً -2

 تػبب ايكًل ٚاـٛف بني ايػهإ.  -3

 إٕ َعاؾ١ ا٭ظَات ٜتطًب ؽطٝطًا ٚؾًُٗا زقٝكًا ملٛنٛعاتٗا. -4
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ت٪ثط ا٭ظ١َ يف سٝا٠ ايٓاؽ، ٚضبٸُا ؽًل دٛاْب إهاب١ٝ ٚتعٝس تطتٝب ا٭ؾٝا٤  -5 األزمات إزاء
 بؿهٌ ٜكٸب يف َكًشتِٗ.

بؿهٌ نبرل يف تػص١ٜ ا٭ظ١َ اهابًٝا أٚ غًبًٝا مبا تٴػِٗ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ املتٓٛع١  -6
 ٜٓػذِ َع اغًٛب ايتػط١ٝ اٱع١َٝ٬ شلصٙ ا٭ظَات.

متجٌ ا٭ظَات يف أسٝإ نجرل٠ إضازات قاْعٞ ايكطاض يف بًس ا٭ظ١َ أٚ َ٪غػات  -7
 َٚٓعُات خاضد١ٝ شلا ع٬قات َع ايبًس َٛنع ا٭ظ١َ.

 املفاِٖٝ املكاضب١ يألظ١َ

ّٛ ا٭ظ١َ َع املؿاِٖٝ ا٭خط٣ يف ايعًّٛ ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫ْػا١ْٝ، ٜتساخٌ َؿٗ     
ٕٸ املدتكني يف ٖصا ايؿإٔ  عٝح ٜكعب ؾو ا٫ؾتباى بٝٓٗا يف دٛاْب عس٠، إ٫ أ
ّقسَٛا ض٣٩ ٚتؿػرلات أغُٗت يف ٚنع سسٚز ٚؾطٚقات بني ٖصٙ املؿاِٖٝ َٚؿّٗٛ 

 ا٭ظ١َ، ٖٚٓا ْػتعطض بعهًا َٔ ٖصٙ املؿاِٖٝ.
 ملؿه١ً  أٚاًل : ا

تٴعس املؿه١ً َّكس١َ َٚسخ٬ً يٮظ١َ، ٚمتجٌ ساي١ َٔ ايؿٛن٢ ٚا٫ضتباى اييت     
تكـ سا٬٥ أَاّ ؼكٝل ا٭ٖساف ٚايٛقٍٛ إىل ايػاٜات، إش أخصت َػاضًا َعكسًا 
ٜكعب ايتهٗٔ بٓتا٥ذ٘، ٖٚٞ باعح َٔ بٛاعح ا٭ظ١َ، ٚضمبا تؿهٌ َطس١ً َٔ 

، ؾا٭ظ١َ ٖٞ اَتساز (51)ٓٗا ٫ متجٌ ا٭ظ١َ باملطًلَطاسًٗا أٚ داْبًا َٔ دٛاْبٗا، يه
يًُؿه١ً، ٚتأخص ؾه٬ً َٔ ايتعكٝس وتاز إىل ايتعاٌَ َعٗا بؿ٤ٞ َٔ ايسق١ ٚغطع١ 
املعاؾ١، يف سني ٫ ؼتاز املؿه١ً غ٣ٛ إعاز٠ ايعٓاقط إىل ٚنعٗا ايطبٝعٞ ٚايتعاٌَ 

ىل تٛقـ أٚ ؾًٌ تاّ ست٢ ٚإ َعٗا، ٚميهٔ يًؿطز أٚ املٓع١ُ ايتعاٌَ َعٗا ٫ٚ ت٪زٟ إ
تأخطت َعاؾتٗا، يهٔ ا٭ظ١َ ميهٔ إٔ تٴػِٗ يف ْٗا١ٜ املطاف إىل تسَرل عٓاقط ايٓعاّ 

 . (52) بؿهٌ ناٌَ، اشا مل ٜتِ إؽاش قطاض غطٜع مبعاؾتٗا
 ثاًْٝا: ايهاضث١  

ايهاضث١ سازث١ ٚقعت بايؿعٌ ْٚتر َٓٗا آثاض ٚخػا٥ط ؾازس١، ٚتهٕٛ بؿعٌ     
خ ايطبٝع١ٝ يف بعض ا٭سٝإ، ٚيف أسٝإ أخط٣ بؿعٌ اٱْػإ، ٚتتػبب ايهٛاض
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ايهٛاضخ يف سسٚخ اظَات نبرل٠ تطاؾكٗا، ؾطبٸُا ؼكٌ اظ١َ نبرل٠ يف ايػصا٤ َٔ دٸطا٤  األزمات إزاء
ايهٛاضخ ايطبٝع١ اييت ت٪زٟ إىل تسَرل املعاضع َجٌ ايؿٝهاْات اييت تكٝب َػاسات 

صيو ايدلانني اييت تٓؿذط ع٢ً سني غط٠ ٚاغع١ َٔ ا٫ضانٞ يف ايعسٜس َٔ ايسٍٚ، ٚن
 . (53)ٚتػبب ٖذط٠ نبرل٠ يًػهإ، ٚتسَرل املٓاطل اجملاٚض٠ شلا

ٚع٢ً ايطغِ َٔ إٔ ّن٬ َٔ ا٭ظ١َ ٚايهاضث١ ُٖا سسخ َ٪قت طاض٨ ٜساِٖ      
اجملتُع ٜٚ٪زٟ إىل سسٚخ أنطاض نبرل٠، يهٔ ٫ ميهٔ يٓا إٔ ْكٍٛ إٕ ايهاضث١ ٖٞ اظ١َ 

اضخ إٔ ت٪زٟ إىل سكٍٛ اظَات، ؾايهٛاضخ ايطبٝع١ٝ َجٌ ا٭عاقرل بٌ ميهٔ يًهٛ
ٚايدلانني ميهٔ إٔ ٜٓتر َٓٗا اظَات نبرل٠ يف ايػهٔ ْٚكل ايػصا٤، ٚإْتؿاض اَطاض 

 . (54)ٚبا١ٝ٥ تكٝب ايػهإ ٚتسَرل ايططم ٚاملٓؿآت املس١ْٝ
 ثايجا: ايكطاع 

برل، يهٔ َا ٜٸُٝع ايكطاع أْ٘ ٜتساخٌ َؿّٗٛ ايكطاع َع َؿّٗٛ ا٭ظ١َ إىل سس ن       
ٜٓؿأ بني اططاف َع١ًَٛ ٚقسز٠، ؾه٬ً عٔ إٔ اغباب ايكطاع ٚأٖساؾ٘ ٚأبعازٙ قسز٠ 
ٚغرل فٗٛي١، إ٫ّ إٔ سست٘ أخـ َٔ ا٭ظ١َ َع ٚدٛز فاٌٖٝ تطاؾل ادٛا٤ 

 .(55)ا٭ظَات
 ضابعا: ايكه١ٝ.

، يهُٓٗا ٜبتعسإ عٔ تًتكٞ ايكه١ٝ َع ا٭ظ١َ يف إٔ نًُٝٗا ٜٓطٟٛ ع٢ً تٗسٜس    
بعهُٗا يف املس٣ ايعَين يهًُٝٗا، ؾايكه١ٝ يسٜٗا َتػع َٔ ايٛقت يًتدطٝط ٚإهاز 
اؿًٍٛ املٓاغب١ يتذاٚظٖا يف سني تأتٞ ا٭ظ١َ ع٢ً سني غط٠، ٚتساِٖ اٱزاضات 
ٚايٓاؽ، ٚتػبب شلِ َؿه٬ت َعكس٠ يٝؼ َٔ ايٝػرل ػاٚظٖا، ٚإهاز غبٌ َٓاغب١ 

 . (56)رلّؿًٗا يف ٚقت قك
 

 خاَػا:ايكس١َ. 

ٜتكٌ َؿّٗٛ ايكس١َ بايؿعٛض اٱْػاْٞ يٮؾطاز إظا٤ سسخ غرل َتٛقع، ٫ٜٛدس     
أٟ َ٪ؾط ؿسٚث٘، ٚغرل َػٸًِ ب٘ ٜطاؾك٘ ؾ٤ٞ َٔ ايصٍٖٛ ٚاـٛف، ٚيعٸٌ ايكس١َ 
أسس عٛاضض ا٭ظ١َ ْٚتا٥ذٗا، ٚتتٸعًل عازخ سسخ َٚه٢ أٚ َاٜعاٍ وسخ، ٖٚٞ 
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اض ٜػًـ ا٭ظ١َ، َٚٔ احملتٌُ ػاٚظٖا عٔ ططٜل قلٸ ٖصا ايػ٬ف، يٝػت انجط َٔ إط األزمات إزاء
ٍٍ أٚ  ٚميهٔ اغتٝعابٗا بعس َهٞ بعض ايٛقت سني ٜهٕٛ اؿسخ ايصٟ غببٗا ٚاقع سا
عٔ ططٜل إؽاش مج١ً َٔ ايتسابرل ت٪زٟ إىل ايتدؿٝـ َٔ ؾستٗا أظا٤ املٛاطٓني ٚايتكًٌٝ 

ضٖا، ٫ٚ تأتٞ ايكس١َ َٔ تًكا٤ ْؿػٗا، َٔ َهاعؿاتٗا َٚعاؾ١ َاميهٔ َعاؾت٘ َٔ اثا
 . (57)بٌ ْتٝذ١ سسخ أٚ أظ١َ، أٟ أْٗا عاضض ٚيٝؼ ٚاقع١ ؾع١ًٝ

ٕٸ ايكس١َ تتكٌ     َٚٔ ٖصا ايؿِٗ ٜتهح إٔ ايؿطم اؾٖٛطٟ بني املؿَٗٛني، ٖٛ أ
بأظ١َ ٖٚٞ ْتٝذ١ سازخ طاض٨ وسخ غطٜعًا ٜٚٓتٗٞ غطٜعًا، مبع٢ٓ إٔ ايكس١َ ٖٞ 

ا٭ظ١َ ٚيٝؼ ايعهؼ، ٫ٚبس َٔ ايتعاٌَ َع ايكس١َ عٔ ططٜل  اييت أغُٗت عكٍٛ
قٛاعس ع١ًُٝ غ١ًُٝ، ٫ٕ بعهٗا ٜٛيس َٔ ؾعٛض ْؿػٞ غرل ٚاقعٞ وكٌ ْتٝذ١ 

 .(58)ايهػط اٱع٬َٞ ٚاغتدساّ ايسعا١ٜ

 أغباب ْؿ٤ٛ األظَات

ثبٸت ايساضغٕٛ يف ؾإٔ ا٭ظَات مج١ً َٔ ا٫غباب عسٸٖٚا احملطى ايط٥ٝؼ   
 -ٚاغتُطاضٖا ْٚؿ٥ٛٗا ْٛضز ٖٓا بعهًا َٓٗا:ؿسٚثٗا، 

 تعاضض املكاحل  -1

ٜعس تعاضض املكاحل َٔ ا٭غباب امل١ُٗ اييت تكـ خًـ ْؿ٤ٛ ا٭ظَات، غٛا٤     
ع٢ً املػت٣ٛ ايسٚيٞ أّ ع٢ً املػت٣ٛ احملًٞ، ست٢ ع٢ً َػت٣ٛ ايؿطنات ٚاملٓعُات 

تتكازّ ؾت٪زٟ إىل ٚامل٪غػات ا٫ْتاد١ٝ، ٚا٭ظ١َ ؼكٌ سني تتعاضض املكاحل ٚ
 . (59)اْؿذاضٖا ٚسسٚثٗا

 غ٤ٛ ايفِٗ  -2

ٜتكٌ غ٤ٛ ايؿِٗ بٓكل يف املعًَٛات ٜ٪زٟ إىل غطع١ اؽاش ايكطاض، ٜٚعس ٖصا       
ٕٸ اَها١ْٝ ايػٝطط٠ عًٝٗا يٝؼ قعبًا أٚ  ايٓٛع َٔ ا٭ظَات ايؿسٜس٠ ايعٓـ، إ٫ّ أ

ا٫يتباؽ ايصٟ ضاؾل َعكسا، ٚميهٔ إٔ ٜتِ شيو عٔ ططٜل اظاي١ غ٤ٛ ايؿِٗ، أٚ 
 .(60)ا٭ظ١َ
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 األزمات إزاء
 اإلؾاعات -3

تعس اٱؾاعات َٔ أِٖ بٛاعح ا٭ظَات، سٝح ٜتِ تػًٝـ ا٫ناشٜب ببعض      
اؿكا٥ل اييت سسثت ؾع٬، ٜٚتِ بجٗا يف ٚقت َٓاغب َٔ ا٫نططابات ٚايؿٛن٢، أٚ 
عٔ ططٜل اغتػ٬ٍ َٛقـ َعني، ٚميهٔ اط٬قٗا يف ٚقت ا٭ظَات ؾت٪زٟ إىل تؿاقُٗا 

 . (61)تعكٝسٖاٚ
 املعًَٛات اخلاط١٦.  -4

ت٪زٟ املعًَٛات اـاط١٦ إىل اغتٓتادًا خاط٦ًا، ٚتكٛميًا غرل قشٝح أظا٤ املٛاقـ 
ٚايتٛدٗات اييت تكسض عٔ اططاف ايكطاع، مما ٜ٪زٟ إىل ظٗٛض فُٛعات َ٪ٜس٠، 

 .(62)ٚأخط٣ َعاضن١ قس ٜٓتر َٓٗا ايكساّ ٚايكطاع ٚضمبا ٜ٪زٟ يٮظ١َ

 ت اْٛاع األظَا

قسّ ايباسجٕٛ فُٛع١ َٔ ايتكػُٝات يٮظَات تٓػذِ َع ايط١ٜ٩ أٚ املٓعٛض     
 ايصٟ تٓطًل َٓ٘، َٚٔ ٖصٙ ايتكػُٝات:
 أٚال: تكػِ ع٢ً ٚفل املكسض ع٢ً ْٛعني. 

 اظَات تكع بفعٌ االْػإ. -1

تتكٌ ٖصٙ ا٭ظَات با٫ْػإ، َجٌ: ايتٗسٜس أٚ عًُٝات اـطـ املٓع١ُ أٚ     
ٚتٓؿٝص تؿذرلات متؼ سٝا٠ ا٫بطٜا٤، ٚاْتؿاض ايؿٛن٢، ٚتًٛخ ايب١٦ٝ  ا٫غتٝا٫ت

 . (63)ٚغرلٖا
 

 أظَات طبٝع١ٝ. -2

ٖٚٞ ا٭ظَات اييت ؼسخ َٔ دطا٤ ايهٛاضخ ايطبٝع١ٝ َجٌ ايدلانني ٚايع٫ظٍ، اييت  
ت٪ثط يف سٝا٠ ايٓاؽ غًبًا عٔ ططٜل اْتؿاض ا٭ٚب١٦ أٚ تسَرل َٓاظشلِ أٚ اْتؿاض اجملاع١، 

 .(64)٫ ٜهٕٛ ي٬ْػإ أٟ زٚض يف سكٍٛ َجٌ ٖصٙ ا٭ظَاتٚ
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 األزمات إزاء
 ثاْٝا: ٚتٓكػِ ع٢ً ٚفل املس٣ ايعَين ع٢ً ثالث١ اْٛاع. 

 األظَات املفاد١٦. -1

ٚوسخ ٖصا ايٓٛع َٔ ا٭ظَات بؿهٌ َؿاد٧ َٚٔ غرل غابل اْصاض أٚ      
َٚٛدات َ٪ؾطات تٴٓب٧ عسٚثٗا، َجٌ ايؿٝهاْات اييت تػبب أظ١َ غها١ْٝ خاْك١، 

 . (65)نبرل٠ َٔ ايٓاظسني، أٚ ا٭ظَات اييت ؼكٌ يف ايػصا٤ ْتٝذ١ املهاضبات بني ايتذاض

 األظَات املتٛقع١ احلسٚخ.  -2

ٚميهٔ ايتٓب٪ بٗصا ايٓٛع َٔ ا٭ظَات عٔ ططٜل بعض املّكسَات اييت تؿرل ايٝٗا،      
أٚ ؼكٝل بعض  َجٌ ايتعاٖطات ٚا٫نطابات اييت ميهٔ امخازٖا بٛاغط١ ايتؿاٚض،

 . (66)املطايب

 األظَات املػتُط٠.  -3

ٚمتتس َجٌ ٖصٙ ا٭ظَات إىل ؾٗٛض ٚضمبا إىل غٓٛات، ٚيهٓٗا ٫ تأخص ايؿس٠        
ْؿػٗا، بٌ ميهٔ إٔ ؽؿت ق٬ًٝ، ثِ تعٛز يًعٗٛض َط٠ أخط٣ عػب ايعطٚف احملٝط١ 

املع١ٝٓ، ٫غٸُٝا سني بٗا، ع٢ً ايطغِ َٔ اؾٗٛز اييت تبصٍ يتكؿرلٖا َٔ اٱزاضات 
ٜتعًل ا٭َط بع٬قات ايسٚي١ مبشٝطٗا ا٫قًُٝٞ ٚاـاضدٞ، ؾه٬ً عٔ ا٭ظَات 
ايػٝاغ١ٝ اييت ؼكٌ يف بًس ايكطاع بؿإٔ تؿهٌٝ اؿهَٛات، نُا وكٌ يف ايعطام 

 . (67)ٚيبٓإ
  -ثايجا: تكػِ َٔ سٝح املظٗط أٚ ايػًٛى ع٢ً َاٜأتٞ:

 األظ١َ ايعاسف١. -1

ا٭ظ١َ قػٛغ١ َٔ َتدص ايكطاض، يهٓ٘ ٫ ٜػتطٝع ؾعٌ ؾ٤ٞ سٝاشلا، تهٕٛ ٖصٙ  
٫ْٗا تُٓٛ ببط٤ ست٢ تكٌ إىل شضٚتٗا، َٚجاٍ شيو َا وكٌ يف ايطؾض ايؿعيب 
يًشهَٛات ايسنتاتٛض١ٜ، ٚتتهح اٜهًا يف ا٭ظَات ايػٝاغ١ٝ احمل١ًٝ ٜٚعس ايعطام خرل 

ٗا غًطات اؿه١َٛ ا٫ؼاز١ٜ َجاٍ ع٢ً شيو ٫غٸُٝا يف املٛنٛعات اييت تؿذلى ؾٝ
ٚا٭قايِٝ ٚاحملاؾعات غرل املٓتع١ُ بأقًِٝ، َجٌ اـ٬ف بؿإٔ قه١ٝ تكسٜط ايٓؿط 
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ايعطاقٞ َٔ اؾ١ٗ املدٛي١ زغتٛضٜا بصيو، ٚغعٞ غًطات ا٭قًِٝ إىل تكسٜط ايٓؿط  األزمات إزاء
 .(68)بعٝسًا عٔ غًطات بػساز

 األظ١َ ايعٓٝف١ ايفذا١ٝ٥. -2

ظَات ايػًطات ٚايٓاؽ يف سسٚث٘، ٜٚػبب قس١َ ٜؿاد٧ ٖصا ايٓٛع َٔ ا٭       
نبرل٠ شلا، ٚؽطز ؾٝٗا عٔ غٝطط٠ ا٫زاض٠ ٖٚٞ غرل قسز٠ بٓٛع َعني، بٌ تؿتٌُ 
ا٭ظَات ايػٝاغ١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚايطبٝع١ٝ، ٚعاز٠ ٜكعب ايتٓب٪ بأٚقات سسٚثٗا 

 .(69)ْٚتا٥ذٗا

 األظ١َ ايه١ُٝٓ أٚ املػترت٠. -3

ٚاؾسٖا ع٢ً امل٪غػات اٱزاض١ٜ، ٭ْٗا غاَه١  ٚتٴعٳسٴٸ َٔ أخطط ا٭ظَات   
ا٫غباب َٚٔ ايكعب ايتعطف ع٢ً عٓاقطٖا ٚعٛاٌَ تؿاقُٗا، ٚع٢ً ايطغِ َٔ 
نْٛٗا قػٛغ١ ايٓتا٥ر، ٚانش١ املعامل أَاّ املدتكني، إ٫ أِْٗ ٜٛادٕٗٛ قعٛبات 
نبرل٠ يف َعاؾتٗا، ٚوتادٕٛ َعٜسًا َٔ ايٛقت ست٢ ٜهعٛا ايسضاغات ٚاؿًٍٛ 
املٓاغب١ يًدطٚز َٓٗا أٚ ػاٚظ ا٭نطاض احملت١ًُ ايٓاػ١ َٔ ا٭ظ١َ، ٚايتكًٌٝ َٔ آثاضٖا 

 . (70)اٯ١ْٝ، ٚايبعٝس٠ املس٣
 .األظ١َ ايع١ًٝٓ -4

ٜتُٝع ٖصا ايٓٛع َٔ ا٭ظَات، بايك٠ٛ، ٫ٚ ميهٔ اخؿا٩ٙ عٔ اؾُٗٛض ايعاّ،     
عٝاتِٗ، ٚتهٕٛ َجاض ْكاف ٚدساٍ ٚيٝؼ ممهٓا ػاًٖ٘ َٔ أؾطاز اجملتُع ملػاغ٘ املباؾط 

عٔ ططٜل ايٛغا٥ٌ اٱع١َٝ٬ املتٓٛع١، ٚخرل َجاٍ ع٢ً ٖصا ايٓٛع َٔ ا٭ظَات 
َاوكٌ بعس اْتٗا٤ اؿطٚب، ٚا٭ظَات ا٫قتكاز١ٜ املؿاد١٦ اييت ؼكٌ َٔ دٸطا٤ 
ايتٸكًبات اييت تكٝب بعض ايسٍٚ أٚ ضمبا ٜتعطض شلا ا٫قتكاز ايعاملٞ ٫غٸُٝا 

 . (71)ات ا٫قتكاز١ٜ املطتبط١ َع بعهٗااجملُٛع
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 األزمات إزاء
 ضابعًا : تكػُٝات أخط٣ يألظَات.

تٛدس تكػُٝات أخط٣ يٮظ١َ، ؾًٝؼ غ٬ًٗ إٔ ػس اتؿاقًا بني املعٓٝني بٗصا ايؿإٔ،    
ؾكس قػُٗا َانَٛبٛؽ ع٢ً ْٛعني اغاغٝني، ُٖا ا٭ظ١َ املعتُس٠، ٚغرل املعتُس٠، 

ُٖا" ايع٫ت، ٚاؿٛازخ"، ُٚقػُت ا٭ظَات غرل ُٚقػُت املعتُس٠ بسٚضٖا ع٢ً ْٛعني 
 املعتُس٠ ع٢ً ْٛعني ُٖا" ايتذاٚظات، ٚا٫ضٖاب".

َٸا ايػٝس عًٝٛٙ ؾكس شنط يف نتاب٘    تكػُٝات عس٠ ي٬ظ١َ، ؾكس ّقػُٗا ع٢ً ٚؾل (72)أ
املس٣ ايعَين ع٢ً" قكرل٠، َٚتٛغط١، ٚط١ًٜٛ" ٚقػُٗا َٔ ْاس١ٝ ايؿٍُٛ ع٢ً: عا١َ، 

قػُٗا ع٢ً ٚؾل تهطاض سسٚثٗا ع٢ً: زٚض١ٜ، ٚغرل َتهطض٠، ٚقػُٗا ٚدع١ٝ٥، نُا 
ٚؾكًا يًعُل ٚايتأثرل ع٢ً: غطش١ٝ، ٖٚاَؿ١ٝ، ٚعُٝك١ ايتأثرل، ؾه٬ً عٔ تكػُٝات 

 أخط٣ تتعٸًل باملٛنع، ٚايٓطام اؾػطايف، ٚايٓٛع، ٚاملػت٣ٛ، ٚاملطس١ً ٚغرلٖا. 
 األظَات ايػٝاغ١ٝ   

يػٝاغٞ عس٠ تعطٜؿات تتكٌ مبؿّٗٛ ا٭ظ١َ ايػٝاغ١ٝ ّقسّ املٗتُٕٛ باجملاٍ ا    
ٚأغباب ظٗٛضٖا ٚايعٛاٌَ اييت ت٪ثط يف ٫ٚزتٗا ٚتؿاقُٗا، ؾكس عٴٸطؾت بأْٗا " فطز 
عطض يٛقٍٛ َؿه١ً إىل املطس١ً ايػابك١ َباؾط٠ ع٢ً ا٫ْؿذاض مما ٜكتهٞ نطٚض٠ 

 (.73)املبازض٠ قبٌ إٔ تتؿاقِ عٛاقبٗا"

اؿاي١ أٚ املؿه١ً اييت تأخص بت٬يٝب ايٓعاّ ايػٝاغٞ ٚتػتسعٞ نُا عٴطؾت بأْٗا"      
، أٚ اْٗا" املٛقـ ايصٟ غٝ٪زٟ إىل اغتدساّ (74)اؽاش قطاض ملٛاد١ٗ ايتشسٟ ايصٟ متجً٘

 .(75)ايك٠ٛ ايعػهط١ٜ يف املٛاد١ٗ أٚ ايتٛقٌ إىل سٌ بني ا٫ططاف

ي١ أٚ َؿه١ً تأخص بأبعاز ٚتٴعطف ا٭ظ١َ ايػٝاغ١ٝ احمل١ًٝ بأْٗا": تؿرل إىل سا     
ايٓعاّ ايػٝاغٞ تػتسعٞ اؽاش قطاض ملٛاد١ٗ ايتشسٟ ايصٟ متجً٘، ٚيهٔ ا٫غتذاب١ 
ايطٚت١ٝٓٝ امل٪غػ١ٝ شلصٙ ايتشسٜات تهٕٛ غرل ناؾ١ٝ أسٝاْا بػبب اضتباطٗا مبكاحل 

 .(76)بعض ايطبكات، ؾأشا ناْت نب١ ٫ تطٜس ايتهش١ٝ مبطنعٖا ؾتعٌُ ع٢ً زعِ ايٓعاّ"
ٚؼكٌ ا٭ظَات ايػٝاغ١ٝ احمل١ًٝ يس٣ سكٍٛ نعـ أٚ قكٛض يف ا٫ْع١ُ         

اٱزاض١ٜ اييت تؿطف ع٢ً إزاض٠ ايسٚي١ أٚ ضمبا وكٌ تعاضض بني ْعاّ ايسٚي١ ٚاْع١ُ 
 . (77)أخط٣ َعاضن١ مما ٜ٪زٟ إىل اظَات ايتؿهٝو يف ؾطع١ٝ ْعاّ اؿهِ
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ٜس٠ مل ٜأيؿٗا ايٓعاّ، أٚ اْٗا ٚتعٗط ا٭ظ١َ ايػٝاغ١ٝ سني تػتذس ظطٚف دس      األزمات إزاء
خاضد١ عٔ طاقت٘ يف اغتٝعاب املتػرلات اييت تعٗط ؾذأ٠، ٚؽًل ؼسٜات يًٓعاّ يٝؼ 
َٔ ايػٗٛي١ َٛادٗتٗا با٭غايٝب ايتكًٝس١ٜ، مما ٜكتهٞ إهاز ططا٥ل َبتهط٠ َٚكذلسات 

خؿض غطٜع١ ْٚادع١، ميهٔ شلا إ تٴػِٗ يف إْٗا٤ ا٭ظ١َ أٚ ايتدؿٝـ َٔ ٚطأتٗا، ٚ
ايتٛتط بني َتػرلاتٗا، ٚعٓس تطنٗا َٔ زٕٚ َعاؾ١ تتؿاقِ ٚتكبح أظ١َ َطنب١ تتساخٌ 
َعٗا عٓاقط أخط٣، ٚعٛاٌَ دسٜس٠ تكٌ با٭ظ١َ ايػٝاغ١ٝ إىل َػت٣ٛ ايتعكٝس، َٚٔ 
ثِ ٜكعب سًٗا يف ٚقت قكرل ٚتسخٌ نُٔ منط ا٭ظَات املػتُط٠ ٚاييت تتذسز بني 

 .(78)ػٝاغ١ٝ احملٝط١اؿني ٚاٯخط ٚعػب ايعطٚف اي
 .خكا٥ل األظَات ايػٝاغ١ٝ

تتُٝع ا٭ظَات ايػٝاغ١ٝ مبذُٛع١ َٔ ايػُات ػعًٗا انجط ٚنٛسًا، ْٚٛضز ٖٓا      
 -:(79)بعهًا َٔ ٖصٙ ايػُات

ايتهطاض ٚايطتاب١ ؾٗٞ تعٝس ْؿػٗا بني اؿني ٚاٯخط بٛاغط١ غًػ١ً َٔ ا٭سساخ  -1
 املتهطض٠ .

 ك٣ٛ اييت تػع٢ إىل تػٸٝس املؿٗس ايػٝاغٞ يف ايبًس.ايكطاع ٚايتٓاؾؼ بني اي -2

عسّ إيتعاّ ايك٣ٛ املتٓاؾػ١ يف غكـ َطايبٗا، ؾٗٞ زا٥ُا تهٝـ َطايب أخط٣  -3
 ع٢ً ٚؾل َعطٝات تأثرلٖا يف ايػاس١.

عسّ ٚدٛز دس١ٜ يف إْٗا٤ ا٭ظَات َٔ اؾٗات اييت شلا تػٝس ٚانح يف ؼكٝل  -4
 ايػًب١ يف ايكطاع. 

ٚعسّ اٱيتعاّ بايكٛاْني ايػا٥س٠ ٚعسٖا كايؿ١ ي٬عطاف ايتكعٝس املػتُط  -5
 .(80)ٚسكٛم ا٫ْػإ َٔ اؾٗات اييت تكـ ٚضا٤ ا٭ظ١َ

اؾٌٗ بهٝؿ١ٝ ايتكطف َٔ دطا٤ ايككٛض يف املعًَٛات املطًٛب١، ٚتتؿاقِ ا٭ظ١َ  -6
 َع اغتُطاض ايٓكل يف املعًَٛات بؿأْٗا. 

عُات املتك١ً با٭ظ١َ، ؾه٬ً عٔ وسخ اْٗٝاض ٜكٝب امل٪غػات اؿه١َٝٛ ٚاملٓ  -7
 سسٚخ ؾًٌ يف ايكطاعات ا٭خط٣. 
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تػبب ا٭ظَات ايػٝاغ١ٝ يف أسٝإ نجرل٠ تػٝرل ايٓعاّ اؿهَٛٞ ايكا٥ِ ٚاْعساّ  -8 األزمات إزاء
ايجك١ بني ادٗع٠ ايسٚي١ ٚاؾُٗٛض مما ٜٛيس ؾٛن٢ عاض١َ ْتٝذ١ ععٚف ايٓاؽ عٔ 

 . (81)إطاع١ ايكٛاْني

سّ ايجك١ بأْؿػِٗ ٚقطاضاتِٗ، ؾه٬ً عٔ غٝاز٠ ٜٓتاب ايكٝازات ايعًٝا ؾعٛض بع -9
اؿرل٠ ٚايؿو ع٢ً تكطؾاتِٗ، ٚؾكسإ ايكسض٠ ع٢ً اقساض ايكطاضات اي٬ظ١َ ملعاؾ١ 

 ا٭ظ١َ.

يف أسٝإ نجرل٠ ت٪زٟ ا٭ظَات ايػٝاغ١ٝ إىل ؾكسإ امل٬ى املتكسّ يٛظا٥ؿِٗ   -10
 ٚضمبا سذع اَٛاشلِ َٚكازضتٗا ٚزخٍٛ بعهِٗ إىل ايػذٕٛ. 

ل ا٭ظَات ايػٝاغ١ٝ ايؿسٜس٠ ساي١ َٔ ايؿٛن٢ ٚؾكسإ ا٫َٔ ٚتعطٌ تطاؾ -11
  (.82)ا٫عُاٍ اؿه١َٝٛ يف َ٪غػاتٗا ٚتعطض َكاحل اؾُٗٛض إىل كاطط

تتػبب ا٭ظَات بعٗٛض طبك١ غٝاغ١ٝ دسٜس٠ َػُٛض٠ متػو بعَاّ ا٫َٛض،  -12
 ٚتعٌُ ع٢ً تٗسٜس ايطبكات ايػابك١ ٚاؿذط عًٝٗا.

املٓعُات ايسٚي١ٝ َكاضٖا َٚػازض٠ َٛظؿٝٗا إىل  ت٪زٟ ا٭ظَات إىل غًل -13
 بًساِْٗ، ٚتّٛقـ ْؿاطاتِٗ بؿهٌ ناٌَ .

تػًل ايبٓٛى ايسٚي١ٝ ابٛابٗا اَاّ ايتعا٬َت ا٫قتكاز١ٜ ٚاملكطؾ١ٝ، ٚتػبب  -14
ؾ٬ًً تاًَا يًؿطنات ايهدل٣ يف ايبًس مما ٜٓعهؼ ع٢ً َػت٣ٛ ايُٓٛ ا٫قتكازٟ، 

ؿاع ا٫غعاض ْٚسض٠ بعهٗا، ٚنًُا اَتست ا٭ظ١َ إىل ٚتٛقـ ا٫عتُازات املاي١ٝ، ٚاضت
 .(83)ٚقت أطٍٛ تعطنت سٝا٠ املٛاطٓني إىل اـطط

 مجٗٛض اإلعالّ اجلسٜس ٚعالقت٘ باألظَات 

ٞٸ اؾُٗٛض باٖتُاّ ايباسجني يف ايسضاغات اٱع١َٝ٬ نْٛ٘ َتػرلًا ض٥ٝػًا             سٳع
عطٜؿات عس٠، ؾكس عٴطف َٔ ٚد١ٗ ايٓعط يف ؼكٝل ايع١ًُٝ ا٫تكاي١ٝ، ُٚقسٸَت ي٘ ت

ايػٝاغ١ٝ بأْ٘" اؾُاع١ ايبؿط١ٜ اييت ميهٔ إ متٓح ايٓعاّ ايػٝاغٞ ؾطق١ يتشكٝل 
اٖساؾٗا أٚ متجٌ تٗسٜسًا َباؾطًا ؾأْٗا اَا تعاضض ايٓعاّ ايػٝاغٞ بؿهٌ عًين أٚ َػتذل 

 .(84)أٚ اْٗا تػتطٝع زعِ بطاَر ايٓعاّ ايػٝاغٞ ٚتأٜٝسٖا "
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نُا عٴطف بأْ٘" اْكٗاض ا٭ؾطاز يف ضٚح ٚاسس٠ ٚعاطؿ١ َؿذلن١ تكهٞ ع٢ً            األزمات إزاء
، ٜٚٴعٸطف بأْ٘ "اجملُٛع١ (85")ايتُاٜعات ايؿدك١ٝ، ٚؽؿض َٔ َػت٣ٛ املًهات ايعك١ًٝ

ايهبرل٠ َٔ ايٓاؽ، يف فا٫ت اؿٝا٠ ناؾ١، ٚكتًـ ايطبكات ا٫دتُاع١ٝ، سٝح 
 . (86)ِٓٗ ٚثكاؾاتِٗ ٚثطٚاتِٗ"تتهُٔ اؾطازًا ىتًؿٕٛ يف َطانعِٖ َٚٗ

 مجٗٛض األظ١َ

ٜط٣ َاغًٛ إٔ ايؿطز ًٜذأ إىل ايتكطف بؿهٌ غرل عك٬ْٞ َع اؾتساز ايهػٛط      
ايٓؿػٝ٘ عًٝ٘، إش تػٝطط ايعاطؿ١ ع٢ً تكطؾ٘ ٚغًٛن٘، ٜٚؿعط بايؿعع ٚاـٛف َع 
ا٭ظَات ٜٚهٕٛ غًٛن٘ َتٓاغبًا َع ْٛع ا٭ظ١َ ٚعُكٗا ٚتأثرلٖا يف سٝات٘ 

، ٚيف ايػايب ميٌٝ اؾُٗٛض إىل ا٫غتُاع ٚتكسٜل ا٭خباض، ٚاٱؾاعات، (87)ٚزميَٛتٗا
ٚايؿهٛى، اييت تؿعطٙ بايطُأْٝٓ٘، ٜٚبتعس عٔ َا ٜجرلٙ، يهٓ٘ ٫ ٜبتعس نًًٝا عٓٗا، 
ٜٚتٛقع اؾُٗٛض َٔ ايكا٥ُني ع٢ً إزاض٠ ا٭ظ١َ إهاز اؿًٍٛ ٚاملعاؾات ايهؿ١ًٝ اييت 

  -:(88)ا، ٜٚٴكػِ ايباسجٕٛ مجٗٛض ا٭ظ١َ ع٢ً اقػاّ عس٠ َٓٗاتٴػِٗ بايتدؿٝـ َٓٗ
اؾُٗٛض ا٭ٚيٞ: ِٖٚ قٓاع ايكطاض ٚاملؿطؾٕٛ ع٢ً إهاز اؿًٍٛ شلا يف ايٛقت  -1

 املٓاغب مبا ٜكًٌ َٔ تؿاقُٗا.

اؾُٗٛض ايجاْٟٛ: ِٖٚ املتأثطٕٚ با٭ظ١َ، ٚتهٕٛ شلِ غًط١ تأثرل يف اؾُٗٛض،  -2
إزاض٠ ا٭ظ١َ َع اؾتساز ا٭ظ١َ ٚاغتُطاضٖا، عٔ ططٜل ايتٛاقٌ َع ٜٚعزاز تأثرلِٖ يف 

 ايكا٥ُني عًٝٗا. 

  -ٜٚٴّكػِ مجٗٛض ا٭ظ١َ تبعًا يطزٚز ؾعً٘ ع٢ً ث٬ث١ اْٛاع:
اؾُٗٛض ا٫هابٞ: ٜٚهٕٛ َٛقؿ٘ َ٪ٜسًا َٚػاْسًا يًُؿطؾني ع٢ً إزاض٠ ا٭ظ١َ  -1

 عاز٠.

ايعك١ْٝ٬ بؿهٌ غطٜع، إشا ؾعط بأْٗا اؾُٗٛض احملاٜس: ٜٚتأثط ٖصا ايٓٛع بايطغاي١  -2
 ؼٌُ َهاَني عك١ْٝ٬ ٚتكسّ بؿهٌ قطٜح ٚٚانح.
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اؾُٗٛض املعاضض: ٜٚتُٝع ٖصا اؾُٗٛض مبعاضنت٘ ٱزاض٠ ا٭ظ١َ، يهٔ ميهٔ  -3 األزمات إزاء
نػب تأٜٝسٙ عٔ ططٜل إؾٗاَ٘ بايػعٞ يتشكٝل اٖساؾِٗ َٚكًشتِٗ أٚ ع٢ً ا٫قٌ 

  (.89)ع٢ً إزاض٠ ا٭ظ١َ دعً٘ مجٗٛضًا قاٜسا ٫ ٜعٌُ نس ايكا٥ُني

  -ٚقس ّقػِ َاٜهٌ ب٬ْس مجٗٛض ا٭ظ١َ ع٢ً َاٜأتٞ:
 املتأثطٕٚ با٭ظ١َ. 

 امل٪ثطٕٚ يف ازاض٠ ا٭ظ١َ. 

 ايطاغبٕٛ باؿكٍٛ ع٢ً املعًَٛات ايكشٝش١ عٔ ا٭ظ١َ. 

  -ٜٚتؿل عسز َٔ ايباسجني يف تكػِٝ مجٗٛض ا٭ظ١َ ع٢ً َاٜأتٞ:
اؾُٗٛض بصٟٚ ايهشاٜا، ٚعاز٠ َا ٜبًؼ ٤٫ٖٛ احملعْٕٚٛ: ٜٚتُجٌ ٖصا ايٓٛع َٔ  -1

ا٫قطبا٤ ٭دٌ ايتدؿٝـ عٔ آ٫ّ شِٜٚٗ املكابني، ٜٚػاعسِْٚٗ ع٢ً إؽاش ا٫دطا٤ات 
 املٓاغب١ ملٛاد١ٗ ا٭ظ١َ. 

ايٓادٕٛ: ٜٚتُجٌ ٤٫ٖٛ بايٓادٕٛ َٔ ا٭ظ١َ غٛا٤ ايٓادٕٛ َِٓٗ بأضٚاسِٗ أٚ  -2
بِٗ، ٭دٌ ؽطٞ ٚنعِٗ ايٓؿػٞ ايصٟ   مبُتًهاتِٗ، ٚوتاز َجٌ ٖ٪٤٫ إىل ايعٓا١ٜ

 .(90)ميطٕٚ ب٘ َٔ دطا٤ تعطنِٗ يٮظ١َ

املٓكصٕٚ: ِٖٚ دع٤ َٔ مجٗٛض ا٭ظ١َ يهِٓٗ ٜتُٝعٕٚ بكػط سذُِٗ، ِٖٚ  -3
قسزٕٚ غًؿًا ٜٚكٓؿٕٛ ع٢ً اقٓاف َجٌ اؾُٗٛض ايعاّ، ٚايع٤٬ُ، ٚقاز٠ ايطأٟ 

كشـ، ٤٫ٖٛٚ يٝػٛا مبٓأ٣ ايعاّ، ٚاؾٗات اؿه١َٝٛ ٚعٛا٥ٌ ايهشاٜا َٚطاغًٞ اي
عٔ اـطط بٌ ِٖ دع٤ٴ ٫ ٜتذعأ َٓ٘، يهٓ٘ ىتًـ عٓ٘ بسضد١ ايتعكٝس ٚاؿذِ، 
ٜٚتطًب ٚنع خط١ َٓاغب١ ملٛاد١ٗ املداطط اييت ضمبا ٜتعطض شلا ٖصا ايٓٛع َٔ 

 . (91)اؾُٗٛض

ا ٚتٛدس َعاٜرل عس٠ ٜتِ عٔ ططٜكٗا تكػِٝ مجٗٛض ا٭ظ١َ، َٓٗا، "أٜ ٜتٛادس ٖص     
اؾُٗٛض، ٚنٝـ ٜتِ ايٛقٍٛ ايٝ٘، َٚا أغايٝب ا٫تكاٍ ب٘؟ َٚا ايٛقت ايهايف يتٓؿٝص 
ع١ًُٝ ا٫تكاٍ؟، ؾه٬ًعٔ َعاٜرل عس٠ ٜتِ ٚؾكٗا تكػِٝ مجٗٛض ا٭ظ١َ ايصٟ ٖٛ 

 با٫غاؽ دع٤ٶ َٔ اؾُٗٛض ايعاّ، ٚعاز٠ ميجٌ أغًب ؾ٦ات٘". 
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 األزمات إزاء
 مجٗٛض اإلعالّ اجلسٜس 

٥ع إىل اظزٜاز َهططز يف اغتدساّ اؾُٗٛض يٲع٬ّ تؿرل ايسضاغات ٚايٛقا      
اؾسٜس، َٜٚٛٝا تػذٌ َطانع ايعس يف ايؿبه١ ايعٓهبٛت١ٝ اضقاًَا اناؾ١ٝ ملػتدسَٞ 

 تطبٝكات اٱع٬ّ اؾسٜس.
إٕ مجٗٛض اٱع٬ّ اؾسٜس ٜتُٝع بايهدا١َ ٫غُٝا يف ايسٍٚ املتشهط٠ ؾآخط        

قؿش١ ع٢ً ايؿٝؼ بٛى تتٛظع بني أؾطاز  ا٫سكا٤ات أؾاضت إىل إ ٖٓاى ًَٝاض
َٚ٪غػات ٚؾطنات ٚفُٛعات، ٚقس غٴذٌ انجط َٔ ًَٕٝٛ َتكؿح ٜػتدسّ 

 .املٛباٌٜ يًسخٍٛ إىل عامل ايؿٝؼ ٚتطبٝكات اٱع٬ّ اؾسٜس ا٭خط٣
، مجٗٛض اٱع٬ّ اؾسٜس ()ٜٚكـ ايهاتب ايؿطْػٞ ) زَٚٝٓٝو ٚايتٕٛ (     

ؿهٌٝ اجملتُعات املتٓٛع١، ؾبعض ؾ٦ات اؾُٗٛض تٓتُٞ إىل بايهبرل، ايكازض ع٢ً إعاز٠ ت
فُٛعات عابط٠ يًكَٛٝات ٚاشلٜٛات ٚاملصٖب١ٝ ٚاؿسٚز، ٚتطتبط َع بعهٗا بعهًا عٔ 
ططٜل ثكاؾات ٚأٚاقط َتُٝع٠ ؽتؿٞ َعٗا ا٫ثٓٝات ٚا٫زٜإ، ٜٚتِ ايتٛاقٌ بني ؾ٦ات 

  (. 92)ُاعٞاؾُٗٛض ايعابط٠ يًسٍٚ عٔ ططٜل ؾبهات ايتٛاقٌ ا٫دت
، َج٬ً هٗسٕٚ أْؿػِٗ twitte " ٚاؾُٗٛض ايصٟ اعتاز ع٢ً اغتدساّ تٜٛذل"     

يعٜاز٠ اغتدساَ٘ ٫غٸُٝا ايؿباب َِٓٗ، ٜٚتٛاقًٕٛ بٛاغط١ فُٛعات يت١ُٝٓ بعض 
املؿذلنات ؾُٝا بِٝٓٗ، ٜٚػتدسّ ايػٛز يف اي٫ٜٛات املتشس٠ تٜٛذل انجط َٔ ايبٝض، 

ُٝع نبرلًا دسًا يف اجملُٛعات ٫غٸُٝا أٚي٦و ايصٜٔ ميتًهٕٛ خدلات ٜٚهٕٛ تأثرل ايؿطز امل
بؿإٔ قه١ٝ ع١ًُٝ، َجٌ ا٭طبا٤ ايصٜٔ ّٜكسَٕٛ تٛقٝات بؿإٔ ع٬ز بعض اؿا٫ت 
اييت تتعًل باٱق٬ع عٔ ايتسخني ٚاملدسضات، ٚتتٛاؾط يف تٜٛذل اَها١ْٝ نبرل٠ يف 

َعًَٛات ٚاضؾازات تتعًل  اغتٗساف ؾ٦ات ايؿباب ايصٜٔ ٜطغبٕٛ باؿكٍٛ ع٢ً
ببعض ا٫َطاض املٓتؿط٠ يف اجملتُع ا٫َرلٜهٞ عٔ ططٜل ايتٛاقٌ َع بعض املتُٝعٜٔ 

 . (93) َٔ املططبني أٚ املُجًني

                                                           
(( 

ِذ٠ش االثؾبس فٟ اٌّشوض اٌمِٟٛ ٌالثؾبس ا١ٌٍّْخ فٟ فشٔغب ٌٚٗ ّذح أؾيخ فٟ ِغبالد االلزقبد ٚاٌزم١ٕبد ٚاٌضمبفبد. 
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إٕ ايتػطٜسات اييت ٜطًكٗا مجٗٛض اٱع٬ّ اؾسٜس يٝؼ شلا َس٣ ظَين َعني ؾٗٞ        األزمات إزاء
ز ؾدل َا بؿإٔ َٛنٛع تتذسز َع اغتُطاض تهُٝٓٗا َٔ َػتدسّ اخط، ؾًٛ ّغط

َعني ؾأْٗا غتكٌ إىل املؿذلنني َع٘ يف ايكؿش١، ٚسني ٜعطٞ شلا َػتدسّ اخط 
اعذابًا ؾأْٗا تتٛظع ع٢ً املػتدسَني َع املػتدسّ اؾسٜس، ٚقس ٜعطٞ شلا َػتدسّ 
ثايح َؿاضن١ ؾٝهٕٛ تهُٝٓٗا بٛقت دسٜس، ٚإ املػطزٜٔ سني ٜطًكٕٛ تػطٜساتِٗ 

٤ِٖ املؿذلنني َعِٗ يف ايكؿش١، ٚيهِٓٗ ٫ٜسضنٕٛ إ ؾأِْٗ ٜػتٗسؾٕٛ اقسقا
تػطٜساتِٗ غتصٖب بعٝسًا بٛاغط١ املؿاضنات إىل مجٗٛض نبرل، ٚايؿ٤ٞ املجرل يف ٖصا 

 . (94)ايؿإٔ إ ا٭ؾاض٠ يًُػطز ا٫قًٞ تكاسب املٓؿٛض آُٜا شٖب
 إٕ املػتدسّ ايصٟ ٜػطز ع٢ً قؿشت٘ يف ؾبهات ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ يف ٚقت    

َا، تػتُط تػطٜسات٘ بتٛايس مجٗٛضٖا بؿهٌ غرل قسز، ؾُط٠ ٜهٕٛ اؾُٗٛض َٔ 
ع٢ً ايتػطٜس٠  املؿذلنني يف ايكؿش١، َٚط٠ ثا١ْٝ ٜهٕٛ اؾُٗٛض َٔ ايصٜٔ ٜعًكٕٛ

ٚاملؿذلنني َعِٗ، نُا إٔ املٓؿٛض أٚ ايتػطٜس٠ تػتُط يف نػب َعٜس َٔ اؾُٗٛض عدل 
ايػؿط املتٛاقٌ يف ظَٔ غرل قسٚز شلا، َٚع نٌ ع١ًُٝ اعذاب أٚ تعًٝل ع٢ً اقٌ 
 ايتػطٜس أٚ تعًٝل ع٢ً ايتعًٝل أٚ اعذاب ع٢ً تعًٝل ايتعًٝل تهٕٛ َع مجٗٛض َتٛايس. 

ع٬ّ اؾسٜس يٝؼ مجٗٛضًا غاشدًا غطشًٝا نُا ٜعتكس بعهِٗ بٌ ٖٛ إشًا مجٗٛض اٱ
مجٗٛض طُٛح ٜكسّ أؾهاضًا َتذسز٠، ٜٚبشح عٔ ايؿطم املٓاغب١ ٱثبات ْؿػ٘ 
نذُٗٛض ْؿط َبسع َٚبتهط، ٚقس اثبتت ايٛقا٥ع إٔ مجٗٛض اٱع٬ّ اؾسٜس َٔ دٌٝ 

ا ٜتٸُٝع ب٘ َٔ َكسضات ؾ١ٝٓ ايؿباب ٖٛ ا٭قسض ع٢ً قٝاز٠ ٖصٙ املٓع١َٛ ا٫دتُاع١ٝ، مل
َٚٛاٖب متٓش٘ َكسض٠ ؾا٥ك١ ع٢ً ايتعاٌَ املػتُط َع ايتطٛضات ايتهًٓٛد١ٝ اييت ؼسخ 

. نُا بطظ عسز نبرل َٔ مجٗٛض اٱع٬ّ اؾسٜس يٝسخٌ بعهِٗ عامل (95)يف ٖصا اجملاٍ
ايػٝاغ١ نُا سكٌ يف غٛض١ٜ َٚكط ٚاخطٕٚ استًٛا َطانع َتُٝع٠ نُشًًني غٝاغٝني 

نتاب َطَٛقني بٛاغط١ تػطٜساتِٗ َٚكا٫تِٗ، ؾه٬ًعٔ قٝاّ بعهِٗ بأْؿا٤ "قٓٛات ٚ



 
 

362 
 

 انعام انرأي تشكيم في وعالقته انجذيذ اإلعالم/  انثانث انفصم

ع٢ً ايٝٛتٝٛب تتٝح ملػتدسَٗا ْؿط ايؿسٜٖٛات اييت ٜعسٖا بٓؿػ٘ غٛا٤  ()تًؿع١ْٜٝٛ" األزمات إزاء
 .(96)ناْت خاق١ أّ عا١َ

ٜٚٴكػِ مجٗٛض اٱع٬ّ اؾسٜس ع٢ً ٚؾل ْٛع ا٫تكاٍ ع٢ً أضبع فُٛعات ٚنُا   
  -ٜأتٞ:
اجملُٛع١ ا٭ٚىل ٚتؿٌُ ا٭ؾطاز ايصٜٔ ٜػتدسَٕٛ تطبٝكات اٱع٬ّ اؾسٜس اييت  -1

تتٝح شلِ ا٫تكاٍ َٔ َػتدسّ إىل اخط ؾكط َٔ زٕٚ اؾذلاى اخطٜٔ، َٚجاٍ شيو 
ايتٛاقٌ بٛاغط١ ايدلٜس ا٫يهذلْٚٞ، ٚاحملازث١ بٛاغط١ املاغٓذط، ؾه٬ً عٔ احملازث١ عٔ 

 . (97)خس١َ احملازث١ جملُٛعات ططٜل ايؿٝؼ بٛى اييت تٛؾط اٜها
اجملُٛع١ ايجا١ْٝ ٚتتُٝع ٖصٙ اجملُٛع١ بإٔ ايتٛاقٌ بٛاغطتٗا ٜهٕٛ َٔ فُٛع١  -2

إىل أخط٣ ٚتتُجٌ بكٛا٥ِ اـسَات ٚا٫ؾذلاى بايٓؿطات ا٫يهذل١ْٝٚ أٚ ايتٛاقٌ عٔ 
ا ططٜل بعض ايتطبٝكات اييت تٛؾطٖا خسَات ايؿاٜدل ٚاحملازث١ عدل ايؿٝؼ بٛى ٚغرلٖ

 َٔ ايتطبٝكات.

اجملُٛع١ ايجايج١ ٜٚهٕٛ ا٫تكاٍ عدل ٖصٙ اجملُٛع١ َٔ َػتدسّ إىل فُٛع١  -3
ق١ًًٝ َٔ املػتدسَني أٚ إىل فُٛع١ نبرل٠ أٚ تتِ َٔ فُٛع١ َػتدسَني إىل 
فُٛعات، ٚتتكٌ مبٛنٛع أٚ ؼكٝل ٖسف أٚ اضغاٍ ضغاي١ ٚايتأثرل يف فُٛعات 

 ١َ ايكا٥ِ با٫تكاٍ. ٫دٌ تبين ضأٟ َعني ٜكب يف خس

اجملُٛع١ ايطابع١ ٚتتشكل ٖصٙ اجملُٛع١ يف سادات املػتدسّ اييت ٜذلمجٗا عٔ  -4
ططٜل ايبشح أٚ ا٫تكاٍ مبذُٛعات أٚ اططاف أٚ اؾطاز أٚ ؾطز يتًبٝتٗا، َٚا ميٝع 
مجٗٛض اٱْذلْت أْ٘ مياضؽ زٚض املطغٌ ٚاملٓتر ٚاملػتكبٌ ٚضمبا ايكا٥ِ با٫تكاٍ ٭ْ٘ 

 .  (98)ا ٜٓاغب٘ ٜٚبتعس عٔ ايطغا٥ٌ اييت تتعاضض َع اؾهاضٙ َٚتبٓٝات٘.ٜبح َ
 
 
 

                                                           
 )

ؼ ٌّغزخذِٗ رؾ١ًّ فذ٠ٛ٘بد خبفخ رزٍْك ثبٌّغزخذَ أٚ ٠زٍْك ثبٞ ؽذس ٠ٛد ّشمٗ ّجش ٘ٛ ريج١ك ؽذ٠ش ٠ز١

 ا١ٌٛر١ٛة. 
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 األزمات إزاء
 ٖٛاَـ  ايفكٌ ايجايح/ املبشح األٍٚ

َكَٛات٘ ٚأثطٙ يف ايػٝاغ١ املعاقط٠، ايكاٖط٠، اشل١٦ٝ املكط١ٜ ايعا١َ  –غعٝس غطاز، ايطأٟ ايعاّ (1)
  .4، م1978يًهتاب،

يٓاع١ُ ٚايك٠ٛ اـؿ١ٓ، برلٚت، امل٪غػ١ اؿسٜج١ ضؾٝل غهطٟ، ايطاٟ ايعاّ بني ايك٠ٛ ا( 2)
  .24-23، م2012يًهتاب، 

  .211-210،م1992زلٝػِ، ْعط١ٜ ايطأٟ ايعاّ، بػساز، زاض ايؿ٪ٕٚ ايجكاؾ١ٝ، (محٝس٠ 3)

( قُس غعٝس ابٛ عاَٛز، ايطأٟ ايعاّ ٚايتشٍٛ ايسميكطاطٞ، ا٫غهٓسض١ٜ، زاض ايؿهط اؾاَعٞ، 4)
  .38، م2010

  .56، م2008ٛاز، اٱع٬ّ ٚايطأٟ، برلٚت، بٝػإ يًٓؿط ٚايتٛظٜع ٚاٱع٬ّ، عًٞ ع( 5)

ْعطٜات ٚػاضب، ايكاٖط٠، َٔ زٕٚ زاض ْؿط ٚغ١ٓ -(قُس عبس ايكازض، ايطأٟ ايعاّ ٚايسعا6١ٜ)
  .124ْؿط، م

-30، م1990قازم ا٭غٛز، بػساز، َسٜط١ٜ ايتٛدٝ٘ املعٟٓٛ يف ٚظاض٠ ايسؾاع ايعطاق١ٝ، (7)
31.  

عبس ا٭َرل ايؿٝكٌ، اْعهاغات اجملتُع اٱؾذلانٞ ٚع٬قت٘ بايكِٝ اٱدتُاع١ٝ يس٣ طًب١ (8)
، 19اؾاَعات، ف١ً ايباسح اٱع٬َٞ، ف١ً ايباسح اٱع٬َٞ، داَع١ بػساز، ن١ًٝ اٱع٬ّ، ايعسز

  .36.م2013

 عٛاٌَ تهٜٛٓ٘ ٚططم قٝاغ٘، ا٫ضزٕ، زاض -عبس ايهطِٜ ايسبٝػٞ، ايطأٟ ايعاّ(9)
  .62-61،م2011املػرل٠،

قٞ ايسٜٔ عبس اؿًِٝ، ا٫تكاٍ باؾُاٖرل ٚايطأٟ ايعاّ، ايكاٖط٠ ، َهتب١ ا٭لًٛا (10)
 .36،م 1993املكط١ٜ،

  .62عبس ايهطِٜ ايسبٝػٞ، َكسض غابل، م( 11)

  .36قٞ ايسٜٔ عبس اؿًِٝ، َكسض غابل، م(12)

 .57قازم ا٫غٛز، َكسض غابل، م( 13)
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 .66ِٜ ايسبٝػٞ، َكسض غابل، معبس ايهط(14) األزمات إزاء

 . 34، م1991ضؾٝل غهطٟ، ايطأٟ ايعاّ ٚاٱع٬ّ ٚايسعا١ٜ، برلٚت، دطٚؽ بطؽ، (15)
 .34ضؾٝل غهطٟ، ايطأٟ ايعاّ ٚاٱع٬ّ ٚايسعا١ٜ، َكسض غابل، م(16)
، 2003عاَط سػٔ ؾٝاض، ايطأٟ ايعاّ ٚسكٛم ا٫ْػإ، بػساز، زاض قباح قازم،  ( 17)
 .18م

  .127بس ايكازض، َكسض غابل، مقُس ع(18)

  .41،م2016مجاٍ فاٖس، ايطاٟ ايعاّ ٚقٝاغ٘، ايكاٖط٠، زاض املعطؾ١ اؾاَع١ٝ، (19)

  .82،م2012، عُإ، زاض املػرل٠، 2ناٌَ خٛضؾٝس َطاز، َسخٌ إىل ايطأٟ ايعاّ، ط(20)

 .31مْعاض َٗٝٛب، ايطأٟ ايعاّ، زَؿل،ا٭نازمي١ٝ ايػٛضٟ، )َٔ زٕٚ غ١ٓ ْؿط(، (21)

 .43، م2007مجاٍ فاٖس، ايطأٟ ايعاّ ٚططم قٝاغ٘، ا٫غهٓسض١ٜ، زاض املعطؾ١ اؾاَع١ٝ، (22)

ؾ١ٓ يف َ٪غػ١ ايجكاؾ١ ايعُاي١ٝ، ايطأٟ ايعاّ، بػساز، َطبع١ امل٪غػ١ ايجكاؾ١ٝ ايعُاي١ٝ،  (23)
 .26، م1997

باع١ طبٝعت٘ ٚتهٜٛٓ٘، ايكاٖط٠، زاض قبا٤ يًط -امحس بسض، ايطأٟ ايعاّ( (24
 .78،م1998ٚايتٛظٜع،

 .145، م2011ععاّ ابٛ اؿُاّ، اٱع٬ّ ٚاجملتُع، عُإ، زاض أغا١َ يًٓؿط، (25)

ؾتشٞ ا٫ٜباضٟ،اٱع٬ّ ٚايطأٟ ايعاّ، ايكاٖط٠ ، زاض املعطؾ١ اؾاَع١ٝ، َٔ زٕٚ غ١ٓ تأيٝـ، (26)
  .100م

 .27ؾ١ٓ يف َ٪غػ١ ايجكاؾ١ ايعُاي١ٝ، َكسض غابل، م(27)

م ا٭غٛز، ايطأٟ ايعاّ ظاٖط٠ ادتُاع١ٝ، بػساز، ن١ًٝ ايعًّٛ ايػٝاغ١ٝ/داَع١ بػساز، (قاز28)  
  .127، م1991

، 2011ابطاِٖٝ ؾٛاظ اؾباٟٚ، اٱع٬ّ ٚايطأٟ ايعاّ اثٓا٤ ا٫ظَات، زَؿل، َهتب١ ط٬ؽ، (29)
  .118م
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  .81ناٌَ خٛضؾٝس َطاز، َكسض غابل، م(30) األزمات إزاء

ايعاّ ٚاٱع٬ّ ٚايسعا١ٜ، برلٚت، امل٪غػ١ اؾاَع١ٝ  ٖاْٞ ايطنا ٚضاَع عُاض، ايطأٟ(31)
  .34-33، م1998يًسضاغات ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع، 

زاْٝاٍ ناتع ٚآخطٕٚ، اٱع٬ّ ٚايطأٟ ايعاّ، ت: قُس ناٌَ اؿُاَٞ، ايكاٖط٠، اؾُع١ٝ (32)
  .127-123، م1982املكط١ٜ يٓؿط املعطؾ١، 

، املٓكٛض٠، َٓؿٛضات داَع١ 2أٟ ايعاّ، طقُس قُس ايبازٟ ، َسخٌ إىل زضاغ١ ايط(33)
 .66، م2006املٓكٛض٠، 

 .199(قازم ا٭غٛز، َكسض غابل، م34)

( يطسٌٝ املطدع 45ن١ًُ بطِٖ قاحل ْا٥ب سعب ا٫ؼاز ايٛطين ايهٛضزغتاْٞ يف ايصنط٣)(35)
يف مبٓاغب١ ايتأبني ايػٟٓٛ يًُطدع.)عطض  2015/ 1/ 24ايؿٝعٞ قػٔ اؿهِٝ. ايكاٖا بتاضٜذ 

  (.2015/ 24/1قٓا٠ ايؿطات يف َػا٤ 

  .54ٖاْٞ عبس ايطنا، ٚضاَع عُاض، َكسض غابل، م(36)

  .55املكسض ْؿػ٘، م ( 37)

ٖٝجِ ٖازٟ اشلٝيت، ايطأٟ ايعاّ بني ايتشًٌٝ ٚايتأثرل، ا٫ضزٕ، زاض اغا١َ يًٓؿط ٚايتٛظٜع، (38)
  .34، م2012

 .36املكسض ْؿػ٘، م ( 39)

  .132سامت ، ايطأٟ ٚايسعا١ٜ، َكسض غابل، م قُس عبس ايكازض(40)

  .159، م1986ؾاٖٝٓاظ طًعت، ايطأٟ ايعاّ، ايكاٖط٠ ، َهتب١ ا٫لًٛ املكط١ٜ، (41)

  .171املكسض ْؿػ٘، م(42)

عطا اهلل ايطَاسني، زضاغ١ ايطأٟ ايعاّ ٚتهٜٛٓ٘ يف اجملتُع ايعطبٞ، زَؿل، زاض ع٤٬ ايسٜٔ (43)
 125، م2003 يًٓؿط ٚايتٛظٜع ٚايطباع١،
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 األزمات إزاء
 ٖٛاَـ املبشح ايجاْٞ

، 27َٛغٛع١ اجملايٞ ايك١َٝٛ  املتدكك١، َٛاد١ٗ ا٭ظَات ا٫خ٬ق١ٝ ٚايػًٛن١ٝ، اجملًس (44)
.  ْك٬ عٔ عًٞ بٔ ًٍٖٛ ايطًٜٚٞ، ا٭ظَات، تعطٜؿٗا، ابعازٖا، اغبابٗا، ايطٜاض، 737، م201

 .4، م2011داَع١ ْاٜـ يًعًّٛ ا١َٝٓ٫ 

 2004ايػين، َٗاضات ازاض٠ ا٭ظ١َ، ايكاٖط٠، َطنع تطٜٛط ا٫زا٤ ٚايت١ُٝٓ، ٬ٍٖ قُس عبس (45)
  .51، م

ْبٌٝ ازلاعٌٝ اضغ٬ٕ، َٓٗر ازاض٠ ا٭ظَات يف ا٫زاض٠ ايعا١َ املكاض١ْ، ف١ً ا٫زاض٠، اجملًس (46)
 .26، م1994، َػكط ، َعٗس ا٫زاض٠ ايعا١َ، 3، ايعسز28

، 2003٭ظَات ا١َٝٓ٫، ايكاٖط٠، زاض ايهتب يًطباع١، عبس ايععٜع ايػٝس، خطاب ازاض٠ ا(47)
 .8م

، 2005سػٔ عُاز َهاٟٚ، اٱع٬ّ َٚعاؾ١ ا٭ظَات، ايكاٖط٠، ايساض املكط١ٜ ايًبٓا١ْٝ، (48)
   .49م

اميإ عبس ايطمحٔ ، تعطض ايٓدب يٛغا٥ٌ اٱع٬ّ يف ا٭ظَات، ف١ً ايباسح اٱع٬َٞ، (49)
 . 124، م2012اٱع٬ّ،  ، داَع١ بػساز، ن16١ًٝايعسز 

امحس تٛؾٝل ْٛض ايسٜٔ، ْعِ إزاض٠ ا٭ظَات، ايكاٖط٠، ايؿطن١ ايعطب١ٝ يًتػٜٛل ٚايتٛضٜسات، ( 50)
 7، م2010

 .8، م2014( أزٜب خهٛض، اٱع٬ّ ٚا٭ظَات، عُإ، زاض اؿاَس يًٓؿط ٚايتٛظٜع،  51) 

،  2009اثطا٤ يًٓؿط ٚايتٛظٜع ،  ٜٛغـ ابٛ ؾاض٠ ، ازاض٠ ا٭ظَات َسخٌ َتهاٌَ ، عُإ ،( 52)
52.  

ايعًُٝات ، عُإ، زاض  –املؿاِٖٝ  –َادس عبس املٗسٟ املػاعس٠، ازاض٠ ا٭ظَات، املساخٌ ( 53)
  .24. م2012ايجكاؾ١، 

عسْإ ظٖطإ، ازاض٠ ا٭ظَات ٚايكطاعات ايسٚي١ٝ، عُإ، زاض ظٖطإ يًٓؿط ٚايتٛظٜع ، (54)
 .20، م2014
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، م 2012باز٨ ازاض٠ ا٭ظَات ، عُإ ، زاض ظٖطإ يًٓؿط ٚايتٛظٜع، داغِ قُس ، َ(55) األزمات إزاء
30. 

  .56، م2013(ؾٗطظاز فس، اٱع٬ّ ٚازاض٠ ا٭ظَات، عُإ، زاض اغا١َ يًٓؿط ٚايتٛظٜع، 56)

، ايكاٖط٠ ،ايؿطن١ ايعطب١ٝ 3محسٟ ؾعبإ ، اٱع٬ّ ا٫َين ٚازاض٠ ا٭ظَات ٚايهٛاضخ ، ط(57)
  .91، م2008املتشس٠ ، 

قػٔ امحس اـهرلٟ، إزاض٠ ا٭ظَات َٓٗر اقتكازٟ ٚازاضٟ َتهاٌَ ؿٌ ا٭ظَات، (58)
  .  60، م1994ايكاٖط٠، َهتب١ َسبٛيٞ، 

، 2008قسضٟ عًٞ عبس اجملٝس، اتكا٫ت ا٭ظ١َ ٚازاض٠ ا٭ظَات، عُإ ، زاض اؾاَع١، (59)
  .102م

ا١َٝٓ٫ ، ايكاٖط٠، ايؿطن١ ايعطب١ٝ  قُس عبس ايٖٛاب سػٔ، زٚض ايكشـ يف ازاض٠ ا٭ظَات(60)
 .30، م 2009املتشس٠، 

اؾطف ايػٝس امحس، تهًٓٛدٝا املعًَٛات ٚازاض٠ ا٭ظَات، ايكاٖط٠، زاض ايؿهط ايعطبٞ، (60)
 .2011م

قُس َكطؿ٢ نُاٍ، ايع٬قات ايعا١َ ا٫تكاٍ ٚا٭ظَات، برلٚت، زاض املٌٓٗ ايًبٓاْٞ، (62)
 .78، م2012

 .35ازٟ املػاعس٠ ، َكسض غابل ، مَادس عبس اشل(63)

،  2009ٖٜٛسا َكطؿ٢ ، اٱع٬ّ ٚا٭ظَات املعاقط٠ ، ايكاٖط٠ ، اشل١٦ٝ املكط١ٜ يًهتاب ، (64)
 .38م

عازٍ قازم قُس ، ايكشاؾ١ ٚازاض٠ ا٭ظَات ،ايكاٖط٠ ، زاض ايؿذط يًٓؿط ٚايتٛظٜع ، (65)
  .86م 2015

 .106مقسضٟ عًٞ عبس اجملٝس ، َكسض غابل ، ( 66)
  .87عازٍ قازم قُس ، َكسض غابل ، م(67)

 .49قػٔ امحس اـهرلٟ ، َكسض غابل ، م(68)
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، 2014(نُٝا٤ سػني ايطبٝعٞ، ايتػط١ٝ ايكشؿ١ٝ ي٬ظَات، بػساز، زاض اؾٛاٖطٟ، 69) األزمات إزاء
 .66م

 .66(املكسض ْؿػ٘، م70)

 .41عسْإ ظٖطإ، َكسض غابل، م(71)

 .77، م2003، زاض ا٫َني يًٓؿط،  ( إزاض٠ ايٛقت ٚا٭ظَات، ايكاٖط72٠)

عباؽ ضؾٝس ايعُاضٟ ، ازاض٠ ا٭ظَات يف عامل َتػرل ، ايكاٖط٠، َطنع ا٫ٖطاّ يًذلمج١ (73)
 .26، م1993ٚايٓؿط، 

ْبٌٝ ابطاِٖٝ ضغ٬ٕ ، َٓٗر ازاض٠ ا٭ظَات يف ا٫زاض٠ ايعا١َ املكاض١ْ ، ايكاٖط٠ ، ف١ً ا٫زاض٠ (74)
 .15، م1994،  ، ايعسز ايجايح27، اجملًس 

(75) Neuhold H, Principles and Impliccatications of Crisis 
Management Lessons from the Past  Risk Management Magazine, 
1976, P9. 

ايػٝس عًٝٛٙ ، قٓع ايكطاض ايػٝاغٞ يف َٓعُات ا٫زاض٠ ايعا١َ ، ايكاٖط٠ ، اشل١٦ٝ ايعا١َ ( 76)
 .26، م1978يًهتاب، 

 .55ٝا٤ سػني ايطبٝعٞ، َكسض غابل ، منُ(77)

 .56املكسض ْؿػ٘، م(78)

  .81، م2010قُس غطٚض اؿطٜطٟ، ازاض٠ ا٭ظَات ايػٝاغ١ٝ ، برلٚت، زاض اؿاَس، (79)

(طاضم امحس املٓكٛب ، خكا٥ل ا٭ظَات ايػٝاغ١ٝ ، َكاٍ يف قشٝؿ١ املٝجام ا٫يهذل١ْٝٚ ، 80)
11065.htm-Http://www.almethaq.net/news/news/  ، 4/ 14تاضٜذ ايعٜاض٠  /

2015..  

  (املكسض ْؿػ٘. غابل.81)

 .18ٖٜٛسا َكطؿ٢ ، اٱع٬ّ ٚا٭ظَات املعاقط٠، َكسض غابل ، م(82)
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ه١ُ، قػِ عُط عػعٛؽ، ٚضنٛإ غ٬ّ، ازاض٠ ا٭ظَات ا٫تكاي١ٝ، عٛخ اع١َٝ٬ ق(83) األزمات إزاء
 .176، م 2016داَع١ قطط، –اٱع٬ّ 

  .21، م2008غعاز ددل غعٝس ، غٝهًٛد١ٝ ا٫تكاٍ اؾُاٖرلٟ ، عُإ ، عامل ايهتب ، (84)

غٛنػتاف يٛبٔ ، غٝهٛيٛد١ٝ اؾُاٖرل ، ت: ٖاؾِ قاحل ، برلٚت ، زاض ايػاقٞ (85)
 .30، م1997،

 .21غعاز ددل غعٝس ، َكسض غابل ، م(86)

(87)  Aleen H.Center and Patrick Jackson public relations 
practices, fourth edition, New Jersey Hall, 1990, P. 287.  

 .  305قسضٟ عًٞ عبس اجملٝس، َكسض غابل، م(88)

(َٝؿٌٝ ٖاْٝع ٚيٝٓسا َانذٓٝت، ا٫تكاٍ ٚا٫تكاٍ ا٫زاضٟ، ت:غاَط دًعٛط، زَؿل، زاض 89)
 .305. ْك٬ عٔ قسضٟ عًٞ عبس اجملٝس، َكسض غابل، م84، م2000ايطنا يًٓؿط، 

 .307(قسضٟ عًٞ عبس اجملٝس، َكسض غابل، م90)

 .308(قسضٟ عًٞ عبس اجملٝس، َكسض غابل، م91)

 .93خايس ٚيٝس قُٛز ، َكسض غابل، م(92)

 .192زٜطاز َرلثٞ ، َكسض غابل ، م(93)

 .68املكسض ْؿػ٘ ، م(94)

كشاؾ١ ا٫يهذل١ْٝٚ ٚايتهٓٛيٛدٝا ايطق١ُٝ ، عُإ ، زاض ايجكاؾ١ ، عبس ايطظام ايسيُٝٞ ، اي(95)
 .94، م 2011

 ٜٓعط : (96)
 .94عبس ايطظام ايسيُٝٞ، ايكشاؾ١ ا٫يهذل١ْٝٚ ٚايتهٓٛيٛدٝا ايطق١ُٝ ، َكسض غابل ، م -1
َكعب سػاّ ايسٜٔ قتًْٛٞ ، ثٛضات ايؿٝؼ بٛى ، برلٚت ، ؾطن١ املطبٛعات يًتٛظٜع  -2

 .107، م2014ٚايٓؿط ، 
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 انجذيذ
 املبشح األٍٚ: ْظط١ٜ االعتُاز ٚايتعطض يإلعالّ اجلسٜس.

 متٗٝس 

ٓك٬ت ايتهًٓٛد١ٝ اييت سكًت َع بس٤ ايعكس ايجايح َٔ ايكطٕ أزت اي      
ايعؿطٜٔ يف ظٜاز٠ اٖتُاّ ايباسجني بايتككٞ عٔ زضد١ تأثرل ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ يف 
اؾُٗٛض، ٚايبشح عٔ ع٬ق١ ٖصا ايرتأثرل باملػت٣ٛ املعطيف يٮؾطاز، ٚع٬قت٘ 

ُاع١ٝ ايػا٥س٠ يف باـكا٥ل اييت ٜتػِ بٗا ا٭ؾطاز َٔ د١ٗ أخط٣، ٚايٓعِ ا٫دت
اجملتُع، ٚتكسض عسز َٔ ايباسجني زضاغ١ ٖصا ايؿإٔ، َِٚٓٗ ايباسجإ غاْسضا بٍٛ 

" ايًصإ  S.Ball Rokeach  ٚM.Defeurضٚنٝتـ ٚظًَٝٗا ًَؿني زٜؿًٛض "
ٜعسإ أٍٚ َٔ أؾاض إىل ْعط١ٜ ا٫عتُاز ع٢ً ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ يف نتابُٗا " ْعطٜات 

اغ١ أنسٚا ؾٝٗا ع٢ً نطٚض٠ َػازض٠ ايؿِٗ ايكا٥ٌ يف زض 1974ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ " 
مبكسٚض ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ) ا٫قٓاع(، إىل ض١ٜ٩ أخط٣ ت٪نس ع٢ً إٔ املتًكٞ ٖٛ َٔ ٜػع٢ 
إىل ايبشح عٔ املكازض املتُٝع٠ اييت تعتُس عًٝٗا ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ، ٚتػتُس قٛتٗا َٔ 

١ ع٬ق١ َتبازي١ بني تؿاعًٗا َع ايٓعِ ا٫دتُاع١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ بٛاغط
 .  (3)ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ٖٚصٙ ا٫ْع١ُ

ٚتبشح ٖصٙ ايٓعط١ٜ يف ا٭غباب اييت متٓح ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ تأثرلًا قًٜٛا يف أٚقات     
َع١ٓٝ، يف سني تؿتكس ق٠ٛ ايتأثرل ٖصٙ يف أسٝإ أخط٣، ع٢ً ايطغِ َٔ إٔ أغًب 

ككٛز"، مبع٢ٓ إٔ املتًكٞ ٖٛ َٔ ايباسجني ٜعٸطؾٕٛ ا٫عتُاز إدطا٥ًٝا بأْ٘ "ايتعطض امل
ٜبشح عٔ املهُٕٛ ايصٟ ٜٓاغب٘، ٖٚصٙ ايط١ٜ٩ تعانؼ َا ْازت ب٘ ْعط١ٜ " تطتٝب 
ا٭ٚيٜٛات" بكٛشلا: إٕ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ٖٞ َٔ ٜطقٞ مبػت٣ٛ املٛنٛعات إىل زضد١ تٓاٍ 
ؾٝ٘ اٖتُاّ اؾُٗٛض، عدل عطض املهُٕٛ بٛغا٥ٌ َتعسز٠ ٚأؾهاٍ ؾٝك١ َجرل٠، ميهٔ 

، ٖٚصا ٜتٛاؾل َع َاشٖب ايٝ٘ (4)ٖا ؼكٝل ا٫غتٗٛا٤ يف َتابع١ ايطغاي١ اٱع١َٝ٬عدل
َاضؾاٍ َانًٖٛإ يف ْعطٜت٘ "ٚغا٥ٌ ا٫تكاٍ اَتساز يًشٛاؽ " سني عٳس ايطغاي١ ٖٞ 
ايٛغ١ًٝ مبع٢ٓ إٔ ؾهٌ ايٛغ١ًٝ ٚطبٝعتٗا ٚيٝؼ قتٛاٖا ٖٛ َٔ ٜطدح ا٫عتُاز، 

ُٗٛض ي٘ نذٗاظ يٹُا ٜتٸُٝع ب٘ َٔ زلات، ٚيٝؼ َػتؿٗسًا بايتًؿعٜٕٛ ٚتؿهٌٝ اؾ
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نُهُٕٛ ٜٴعطض بٛاغط١ ؾاؾت٘، ٚاغتدساَ٘ ايكٛض٠ َع اؿسخ ؾه٬ً عٔ تكٓٝت٘  انجذيذ
ٕٸ ٖصا ايتكٛض ٜٛادٗ٘ ضؾض َٔ  اييت تؿعط املتًكٞ بؿ٤ٞ دسٜس مل ٜأيؿ٘ َٔ قبٌ، إ٫ّ أ

ٕٸ املتًكٞ ٜبشح عٔ املهُٕٛ يف اسٝإ نجرل ٠، بعٝسًا عٔ بعض اـدلا٤ ايصٜٔ أنسٚا أ
 (.5)ؾهٌ ايٛغ١ًٝ 

ٚميهٔ إهاظ ايؿهط٠ ايط٥ٝػ١ يٓعط١ٜ ا٫عتُاز ع٢ً ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ برررر " إ       
قسض٠ ٚغا٥ٌ ا٫تكاٍ ع٢ً ؼكٝل قسض أندل َٔ ايتأثرل املعطيف ٚايعاطؿٞ ٚايػًٛنٞ 
غٛف تعزاز عٓسَا تكّٛ ٖصٙ ايٛغا٥ٌ بٛظا٥ـ ْكٌ املعًَٛات بؿهٌ َتٸُٝع 

، ٚتعزاز نجاؾ١ ٖصا ايتأثرل يف اجملا٫ت املصنٛض٠ َع ؾكسإ ا٫غتكطاض ٚبطٚظ (6)َٚهجـ"
ايكطاع ٚايتػٝرل، ؾه٬ً عٔ إٔ ايتبأٜ يف اٖساف أؾطاز اجملتُع َٚكاؿِٗ ٜ٪ثط يف 
زضد١ اعتُازِٖ ع٢ً ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ، ٜٚٴٓؿ٧ فُٛعات ادتُاع١ٝ قسز٠ تتؿل يف 

ِ، ٜٚٓػذِ َع طبٝع١ ا٭ٖساف، ٚزضد١ اختٝاض َهُٕٛ قسٸز، ٜٓاغب تٛدٗاتٗ
ا٫ٖتُاّ، َٚػت٣ٛ ا٫عتُاز ع٢ً ٚغ١ًٝ َع١ٓٝ َٔ زٕٚ أخط٣، ؾبعهِٗ تػتٜٗٛ٘ 

 .(7)بطاَر ايتػ١ًٝ ٚأخطٕٚ ٜؿهًٕٛ ايؿ٪ٕٚ اـاضد١ٝ
ٕٸ اؾُٗٛض ٜعتُس ع٢ً املعًَٛات اييت تعطنٗا       ٚتًكسّ ٖصٙ ايٓعط١ٜ ض١ٜ٩ َؿازٖا أ

ادات٘ يف اؾٛاْب املعطؾ١ٝ ٚايعاطؿ١ٝ ٚايػًٛن١ٝ، ٚاملعٝاض ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ يهٞ ًٜيب س
اؾٖٛطٟ يف ْعط١ٜ ا٫عتُاز أْٗا ت٪ثط يف أؾطاز اجملتُع إىل املػت٣ٛ ايصٟ تسؾعِٗ ؾٝ٘ إىل 
ا٫عتُاز ع٢ً َاتبج٘ تًو ايٛغا٥ٌ، ؾه٬ً عٔ نؿؿٗا ق٬ت ايٓعِ املتعسز٠ يف ن٤ٛ 

ٗٛض، ٚايٓعاّ ا٫دتُاعٞ "ٚتٴسع٢ ٖصٙ ع٬ق١ ا٫عتُاز بني" ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ، ٚاؾُ
ايع١ًُٝ بايع٬ق١ ايج٬ث١ٝ، ٚتهٕٛ أسٝاْا بني ايٓعِ ايه١ًٝ أٚ بني أسس َهْٛاتٗا، َجٌ 
ايكشـ، ايتًؿعٜٕٛ ٚغرلٖا، ؾه٬ً عٔ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ اؾسٜس اييت ظٗطت بعس 

 .software  ("8)اخذلاع اؿاغبٛب ٚا٫ْذلْت ٚبطاَر ايػٛؾت ٜٚط "
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 انجذيذ
 أقٌٝ ايٓظطٟ يٓظط١ٜ االعتُاز. َطاسٌ ايت

 املطس١ً األٚىل َٔ تطٛض ْظط١ٜ االعتُاز. -1

قسّ ايباسجإ ًَٝؿٔ زٜؿًٛض ٚغاْسضا بٍٛ ضٚنٝتـ ا٭منٛشز ا٭ٍٚ ملسخٌ ْعط١ٜ      
، ٚعح ٖصا ا٭منٛشز يف ايع٬ق١ ايػبب١ٝ اييت ؼهِ ايعٓاقط 1976ا٫عتُاز يف  

، اجملتُع، اؾُٗٛض " ٚٚدس إٔ ٖٓاى تبآًٜا ٚانشا ٜٴعتس ايج٬ث١ امله١ْٛ يًٓعط١ٜ " اٱع٬ّ
ب٘ يف طبٝع١ ٖصٙ ايع٬ق١ َٔ فتُع إىل آخط، ْٚٛع١ٝ ٖصٙ ايٛغا٥ٌ، ؾه٬ً عٔ تٓٛع 
سادات اؾُٗٛض ٚتعسزٖا ٚتبآٜٗا َٔ فتُع إىل آخط، ْاٖٝو عٔ ايتأثرل ايذلانُٞ يف 

َٔ ايتعطض يٛغا٥ٌ اٱع٬ّ اؾٛاْب املعطؾ١ٝ ٚايٛدسا١ْٝ ٚايػًٛن١ٝ ايصٟ ٜٓتر 
 .(9)ايتكًٝسٟ َٓٗا ٚاٱع٬ّ اؾسٜس َٚعاٖطٙ املتٓٛع١

ٌٷ َٔ) غاْسضا ٚزٜؿًٛض( يف ا٭منٛشز ايتطٛضٟ ا٭ٍٚ ملسخٌ ْعط١ٜ     ٚتؿرل ن
ا٫عتُاز إىل اْػذاّ تأثرل زضد١ تطٛض ايٛغ١ًٝ اٱع١َٝ٬ َع تطٛض اجملتُع ايصٟ تٛظع 

١ً اٱع١َٝ٬ تأثرل أنجط َٔ غرلٖا ٚتٓٛع أٚغع يف َهُْٛٗا ؾٝ٘، ّٚنًُا نإ يًٛغٝ
 .(10)َهُْٛٗا ٚقسض٠ أندل يف إؾباع سادات اؾُٗٛض اظزاز ا٫عتُاز عًٝٗا

 املطس١ً ايجا١ْٝ َٔ تطٜٛط ْظط١ٜ االعتُاز.  -2

طٛض ًَؿني زٜؿًٛض ٚغاْسضا بٍٛ َسخٌ ا٫عتُاز عٔ ططٜل ػاضب بسآ يف     
ٕٸ 1982بإدطا٥ٗا  ايؿطز عاد١ يؿِٗ شات٘ َٚعطؾ١ قسضات٘ ٚتؿػرل  ٚاييت أنست أ

غًٛن٘، ؾه٬ً عٔ ؾهٛي٘ املتٓاَٞ يف تؿػرل ايع٬قات اييت تػٸرل ايعامل ٚؾُٗٗا، ٚيف 
ٖصا اٱطاض تػاعسٙ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ع٢ً تٛنٝح املعاْٞ اييت متهٔ ايؿطز َٔ ازضاى 

ييت ٜؿػط اؾُٗٛض ز٫٫تٗا ٚؾطسٗا ّٚؾو ضَٛظٖا ايػاَه١، ٚتأثرلٖا يف ايهٝؿ١ٝ ا
 . (11)ٚاؾُاعات عٔ ططٜكٗا ايب٦ٝات ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ اييت تُِٗٗ

ٜٚٓػشب ٖصا ايؿ٤ٞ ع٢ً قاز٠ ايطأٟ ايعاّ يف اعتُازِٖ ع٢ً ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ،     
يٝتُهٓٛا َٔ ض١ٜ٩ ايب١٦ٝ احملٝط١ بِٗ ٚتؿػرلٖا بؿهٌ هعًِٗ أنجط قسض٠ ع٢ً ايتأثرل يف 

 (.12)ٔ ٚتٛدِٝٗٗ مبا ىسّ َكاؿِٗاٯخطٜ
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ٕٸ زمي١َٛ ايكطاع ٚسسٚخ ايهٛاضخ ٚايكطاعات تعٜس َٔ ايػُٛض       انجذيذ نُا أ
ٍٕ ثابت٘ يٮسساخ  ايٓاتر َٔ ايٓكل يف املعًَٛات ، ايصٟ ٜكـ سادعًا عٔ إهاز َعا
أَاّ ا٭ؾطاز ٚقاز٠ ايطأٟ ايعاّ، يف تكسِٜ َٓطل َكبٍٛ جملطٜات ا٭َٛض، ٜسؾع إىل 

هاٍ ع٢ً ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ نُكسض يًشكٍٛ ع٢ً املعًَٛات، اييت تؿب٘ املعًَٛات إ٫ت
 .(13)احملك١ً بايعني ايبؿط١ٜ اييت متهٔ أقشابٗا َٔ ض١ٜ٩ ا٭ؾٝا٤ بٛنٛح تاّ

ٜٚؿػط ٖصا ا٭منٛشز املتهاٌَ ع٬قات ايتأثرل ٚايتأثط اييت ؼهِ ايٓعاّ     
 -:(14)ا٫دتُاعٞ يف ث٬ث١ أؾهاٍ نُا ٜأتٞ 

َٸُا ا -أ يتأثرل غرل املباؾط، ايصٟ ٜٓتر عٔ ايتعٸطض ايذلانُٞ يٛغا٥ٌ اٱع٬ّ، 
ٜ٪زٟ إىل قبٍٛ ايٓؿؼ ٚتطٜٚهٗا ع٢ً قبٍٛ تؿػرلات ايب١٦ٝ احملٝط١ باؾُاعات 

 ٚا٭ؾطاز.                  

ايتأثرل شٚ اـطٛتني أٚ ا٫تكاٍ ع٢ً َطسًتني ايصٟ ٜتِ عٔ ططٜل قاز٠   -ب
أ٫ٚ حملت٣ٛ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ٜٚتاثطٕٚ بٗا، َٚٔ ثِ ٜٓكًٕٛ  ايطأٟ، ايصٜٔ ٜتعطنٕٛ

 ؾُِٗٗ ٚإزضانِ يٮسساخ إىل اٯخطٜٔ احملٝطني بِٗ.

ايتاثرل املباؾط، ٖٚصا ايٓٛع َٔ ايتأثرل ٜهٕٛ أنجط ؾاع١ًٝ يٛغا٥ٌ اٱع٬ّ ع٢ً   -ت
اؾُٗٛض ايعاّ ٫غٸُٝا يف َاٜتعًّل بايٛغا٥ٌ املتاس١، ٖٚٞ ؼككت بؿهٌ ٚانح َع 

 ٛض اٱع٬ّ اؾسٜس َٚعاٖطٙ.ظٗ

 املطس١ً ايجايج١  -3

ٖصا ا٭منٛشز ايصٟ ٜٴؿػط ايهٝؿ١ٝ اييت ٜتأثط عٔ ططٜل 1989قسَت ضٚنٝتـ    
ا٭ؾطاز، ٚتتِ عدل تؿشل زقٝل يًُشت٣ٛ ايصٟ ٜبٸح َٔ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ، غٛا٤ عٔ 

خطٛات ططٜل ايتعطض بٓٛع٘ املككٛز أّ ايعطنٞ، ايصٟ ٜٸتِ عػب ضٚنٝتـ يف اضبع 
أٚ َطاسٌ ميهٔ عٔ ططٜكٗا ؼكٝل ؾِٗ ناٌَ يٮغباب اييت تسعٛ ايؿطز إىل ا٫عتُاز 
ع٢ً ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ٚازضانٗا، إشٸ أْ٘ ٜبسأ يف " اـط٠ٛ ا٭ٚىل اييت ٜتٛقع ؾٝٗا ايؿطز 
ٕٸ تػاعسٙ يف ؼكٝل ايتعٸًِ، ٚايتٛدٝ٘، ٚايتػ١ًٝ،  اؿكٍٛ ع٢ً َعًَٛات ميهٔ شلا أ

املٓاغب١ يف املؿه٬ت اييت تٛادٗ٘ ٚوتاز إىل سػُٗا، ٚيهٓ٘  ٚاؽاش ايكطاضات
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٫ٜػتطٝع ؾعٌ شيو َٔ زٕٚ َعًَٛات، ميهٔ اؿكٍٛ عًٝٗا عٔ ططٜل ا٫عتُاز ع٢ً  انجذيذ
ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ، ٜٚتِ اْتكا٤ ايٛغ١ًٝ بٛاغط١ ػاضب ٚخدلات غابك١ َٔ أقطاْ٘ 

  ( .15)ٚفُٛعات٘
ع٬ّ تتبأٜ يف ايتأثرل يف اؾُٗٛض باملػت٣ٛ ٚيف اـط٠ٛ ايجا١ْٝ تط٣ إٔ ٚغا٥ٌ اٱ   

ْؿػ٘، ٜٚعٛز شيو إىل تبأٜ ا٭ٖٛا٤، ٚايطغبات، ٚاؿادات، يس٣ ا٭ؾطاز اييت تتٓاغِ 
َع ايتػٸرلات املتٛقع١ يف ا٭ٖساف اييت تٓتر َٔ ايكطاع ٚايتػٸرل املػتُط يف ايب١٦ٝ احملٝط١ 

ي٘ متاؽ باؾُٗٛض، ٜ٪زٟ شيو  ، ؾعٓسَا تعطض ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ قت٣ٛ(16)باؾُاعات
إىل اعتُازِٖ ع٢ً ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ يف ايٛقت ايصٟ ؼكٌ ٖٞ بسٚضٖا ع٢ً املعًَٛات 

 (. 17)َٔ اجملتُع
ٚيف اـط٠ٛ ايجايج١ ٜهٕٛ يًبٛاعح زٚض َِٗ، ؾّهًُا ظازت سٛاؾع ايؿطز ناْت      

ا ٶ يف ظٜاز٠ ايتٓػٝل يف بٛاعج٘ يًُؿاضن١ أندل، ٚي٬غتجاض٠ ايعاطؿ١ٝ ٚاٱزضان١ٝ زٚضًا نبرل
املعًَٛات بعس ايتعطض. ٚيف اـط٠ٛ ايطابع١ تهٕٛ ايع٬ق١ ططز١ٜ بني ظٜاز٠ املؿاضن١ يف 
ايتٓػٝل ٚبني ظٜاز٠ استُاٍ تأثط ايؿدل باعتُازٙ ع٢ً احملت٣ٛ اٱع٬َٞ َٔ د١ٗ، 

 .(18)ٚبني استُاٍ تأثرل ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ع٢ً اٱزضاى ٚايػًٛى يٮؾطاز

 ٓظط١ٜ فطٚض اي  

خًل عسز َٔ ايباسجني يف فاٍ ْعطٜات ايتأثرل املعتسٍ إىل فُٛع١ َٔ      
ايؿطٚض يٓعط١ٜ ا٫عتُاز ع٢ً ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ، ٚقس تبأٜ ٖ٪٤٫ يف ٚنعِٗ ٖصٙ 
ايؿطٚض اييت تطاٚست بني مخػ١ ؾطٚض إىل غبع١ عؿط ؾطنًا، ؾبعهٗا ٜتكٌ 

اْب ايٛدسا١ْٝ، ٚأخط٣ تتعًل باؾٛاْب باؾٛاْب املعطؾ١ٝ يًٓعط١ٜ ٚبعهٗا ٜتكٌ باؾٛ
 ايػًٛن١ٝ، ٚؾُٝا ٜأتٞ ْٛضز بعهًا َٔ ٖصٙ ايؿطٚض. 

ت٪ثط ايعطٚف احملٝط١ ٚاـدلات املذلان١ُ يف سذِ تاثرل ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ  نعؿا   -1
 .(19)ٚق٠ٛ
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ٕٸ املعاٜرل اييت ؼهِ ْػل ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ٖٞ دع٤ َٔ ايٓعاّ ايعاّ املتهٕٛ َٔ   -2 انجذيذ أ
بني ا٫ؾطاز ٚاؾُاعات ٚايٓعِ ا٭خط٣" ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ، ع٬قات 
 .(20)ٚايػٝاغ١ٝ"

ٜٓعهؼ َاٜتعًُ٘ املط٤ َٔ اجملتُع ٚٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ع٢ً َػت٣ٛ تؿاعٌ أؾطازٙ  -3
 (.21)َع ٖصٙ ايٛغا٥ٌ

تعزاز أٚ تكٌ ساد١ اجملتُع يًُعًَٛات، تبعًا يًتػرلات ا٫قتكاز١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ  -4
١، ؾهًُا ٚدست ا٫نططابات ٚاـٛف ٚايكًل اظزازت اؿاد١ ي٬عتُاز ٚا٫دتُاعٝ

 (.22)ع٢ً ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ يف سني تّكٌ اؿاد١ ي٬عتُاز يف أٚقات ا٫غتكطاض

تتبأٜ ؾ٦ات اؾُٗٛض املتٓٛع١ يف اعتُازٖا ع٢ً ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ، ؾايكؿ٠ٛ تعتُس  -5
يًذُٗٛض ايعاّ، ٚلس إ ٖصا  ع٢ً ٚغا٥ٌ إع١َٝ٬ ٫ تهٕٛ يف أغًب ا٭سٝإ َتاس١

ايؿطض ٜٓاقض ايٛاقع اؿايٞ، إش اقبشت ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ َتاس١ يًذُٝع ٚبات 
املٛاطٔ ٚايكؿ٠ٛ، وعٕٛ بؿطم َتػا١ٜٚ يف اغتدساَٗا، ٚضمبا ٜتؿٛم اؾُٗٛض ايعاّ 

 ()ع٢ً ايكؿ٠ٛ يف قسضت٘ ايتك١ٝٓ عػب َابات ٜٴعطف بررر " املٛاطٔ ايطقُٞ"

١ ططز١ٜ بني ظٜاز٠ ا٫عتُاز ع٢ً ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ، ٚبني سذِ ٖٓاى ع٬ق  -6
 (. 23)اغتذاب١ ايٓعاّ اٱع٬َٞ ملتطًبات اجملتُع أٚ سادات اؾُٗٛض

ىهع اغتدساّ اؾُٗٛض يٛغا٥ٌ اٱع٬ّ اؾسٜس يتأثرلات ايٓعاّ ا٫دتُاعٞ،   -7
 . (24)ايصٟ ٜهٕٛ دع٤ٶا َٓ٘

ع٬ّ ايتكًٝسٟ، ّنًُا اتٝشت شلِ ٜٓدؿض اعتُاز اؾُٗٛض ع٢ً ٚغا٥ٌ اٱ -8
 .( 25)َكازض إع١َٝ٬ أخط٣

تعزاز ا٫ثاض٠ املعطؾ١ٝ نًُا نإ َػت٣ٛ ا٫عتُاز ْٚٛع١ٝ عايٝني، مبع٢ٓ تعزاز  -9
 . (26)ا٫غتذاب١ ٚايتأثرل يًُهُٕٛ إشا ظاز ا٫عتُاز

 
 
 

                                                           
( )

 
 ِقيٍؼ ٠يٍك ٍّٝ اٌفشد اٌزٞ ٠غزخذَ اٌٛعبئً اإلّال١ِخ، ٚغ١ش اإلّال١ِخ اٌزٟ رز١ّض ثبٌزم١ٕخ اٌشل١ّخ. 
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 انجذيذ
 اآلثاض ايٓاجت١ عٔ اعتُاز اجلُٗٛض ع٢ً ٚغا٥ٌ اإلعالّ

"إٔ ؾش٣ٛ ْعط١ٜ ٚزٜؿًٛض يف ا٭منٛشز ا٭ٍٚ يتطٜٛط ايٓعط١ٜ  ٜكٍٛ ضٚنٝتـ      
ا٫عتُاز ع٢ً ايٓعاّ اٱع٬َٞ، أْٗا تكذلح تطٜٛط أٖساف اؾُٗٛض بإقا١َ ع٬قات َع 
ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ يًشكٍٛ ع٢ً َعًَٛاتِٗ ٫ؽاش ايكطاض املٓاغب بؿإٔ ا٫ْتدابات أٚ 

 .(27)ؼسٜس ايػًع اييت ٜؿذلْٚٗا ٚغرلٖا"
ُا ٜؿرل ايباسجٕٛ إىل ايٓعاّ ا٫دتُاعٞ نْٛ٘ ايعٓكط ايجاْٞ َٔ َهْٛات ن     

ايٓعط١ٜ إش ّنًُا اظزازت ا٫نططابات، ٚنعؿت ايكسض٠ ع٢ً َٛاد١ٗ ا٭ظَات، 
ٕٸ اؾُٗٛض ٜهٕٛ عاد١ ي٬عتُاز  اضتؿعت اؿاد١ إىل ايتعطض يٛغا٥ٌ اٱع٬ّ، مبع٢ٓ أ

ط َٔ ا٭ٚقات اييت ٜؿٗس اجملتُع ؾٝٗا ع٢ً َٓابط اٱع٬ّ املٛدٛز٠ يف اجملتُع أنج
اغتكطاضًا، ؾه٬ً عٔ تأثرل ْٛع اؾُٗٛض يف ظٜاز٠ اعتُازٙ ع٢ً ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ، ؾبعض 
ؾ٦ات٘ تتاح أَاَٗا املعًَٛات َٔ َكازض َتعسز٠ انجط َٔ غرلٖا، ٚيهٔ بؿهٌ عاّ ٫ 

ٓٗا تسضى تػتطٝع ؾ٦ات اؾُٗٛض ايتشهِ باملهُٕٛ ايصٟ تطغً٘ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ، ٚيه
. ٜٚطدٛ اؾُٗٛض انتػاب اـدل٠ ٚاؿكٍٛ ع٢ً املعطؾ١ عٔ (28)احملت٣ٛ ايصٟ ٜٴٓؿط

ططٜل ا٫عتُاز ع٢ً ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ، نُا ٜػاعسِٖ يف اؽاش ايكطاضات املٓاغب١ يف 
سٝاتِٗ اي١َٝٛٝ ملا ٜهٝؿ٘ إىل إزضانِٗ َٔ َؿاِٖٝ َٚعًَٛات دسٜس٠، ؾه٬ً عٔ تٛؾرل 

 .(29)ٔ املؿه٬ت اييت تٛاد٘ ا٭ؾطاز يف سٝاتِٗ اي١َٝٛٝا٫غذلخا٤ ٚاشلطٚب َ
ٜٚصٖب ايباسجٕٛ يف ٖصا املسخٌ إىل إٔ ايتػا٩ٍ ايط٥ٝؼ يٓعط١ٜ ا٫عتُاز ٜٓشكط     

يف تكسِٜ تؿػرل بؿإٔ َت٢ ٚملاشا ٜٴعٸطض ا٭ؾطاز اْؿػِٗ يٛغا٥ٌ اٱع٬ّ، ٚايٓتا٥ر 
ٚاملعطيف، ٜٚكٓـ اـدلا٤  املذلتب١ َٔ دٸطا٤ ٖصا ايتعطض ع٢ً املػت٣ٛ ايػًٛنٞ

 فُٛع١ َٔ ايتاثرلات  ايٓاػ١ عٔ ٖصا ايتعطض ع٢ً ث٬ث١ فا٫ت .
 ايتأثريات املعطف١ٝ: -1

ٜعٸس ايػُٛض أسس ايتأثرلات املعطؾ١ٝ يٛغا٥ٌ اٱع٬ّ، ؾؿش١ املعًَٛات     
ٚقسٚزٜتٗا بؿإٔ ا٭سساخ اؾاض١ٜ ٚتؿػرلٖا، ػعٌ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ تؿطض تؿػرلات 

َٸُا هعٌ املتًكٞ يف سرل٠ َٔ أَطٙ، ٜٚعزاز َت عسز٠ تٓػذِ َع ض٩ٜتٗا يًشسخ، 
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ايػُٛض َع ا٭سساخ غرل املتٛقع١ سني تتهاضب املكازض بٝٓٗا أٚ سني تهٕٛ ٚغا٥ٌ  انجذيذ
اٱع٬ّ ٖٞ املكسض ايٛسٝس يتؿػرل املعًَٛات، نُا تعٌُ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ع٢ً تؿهٌٝ 

  (. 30)تؿهٌ يسٜ٘ ايكٛض ايُٓط١ٝ مٖٛااػاٖات ايؿطز إظا٤ قهاٜا قسز٠، مل ت

نُا تٴػِٗ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ يف تطتٝب أٚيٜٛات اؾُٗٛض إظا٤ املٛنٛعات ايباضظ٠     
ٕٸ اؾُٗٛض ٜعٝس تطتٝب أٚيٜٛات٘ مبا  اييت ٜتِ ايذلنٝع عًٝٗا َٔ زٕٚ غرلٖا، ؾه٬ً عٔ أ

 .(31)ٜٓػذِ َع املٛنٛعات اييت تطنع عًٝٗا ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ
ثط ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ يف تٛغٝع َساضى اؾُٗٛض مٛ ا٭ؾٝا٤ ٭ْٗا تتٝح شلِ ٚت٪    

 .   (32)ايٛقٍٛ ٭َانٔ دسٜس٠ ٚتعطؾِٗ ع٢ً َعتكسات دسٜس٠ مل ٜهْٛٛا ٜعطؾْٛٗا
 ايتاثريات ايٛدسا١ْٝ :  -2

تٳعٳطض ا٭ؾطاز أٚ اؾُاعات إىل َؿاٖس ايعٓـ بؿهٌ َػتُط عٔ ططٜل ٚغا٥ٌ       
عسّ إنذلاثِٗ مبا وٝط بِٗ َٔ أسساخ، نُا ٜ٪زٟ إىل سكٍٛ ؾتٛض  اٱع٬ّ ٜ٪زٟ إىل

عاطؿٞ ٚنعـ ايطغب١ يف تكسِٜ املػاعس٠ ي٬خطٜٔ، ٚتؿرل ايسضاغات إىل إٔ اْػُاؽ 
ايؿطز يف ايتعطض ملؿاٖس ايعٓـ ٜٓعهؼ ع٢ً ض٩ٜت٘ يٮسساخ ايٛاقع١ٝ ٚنأْٗا َؿاٖس 

 . (33)يعاطؿٞتًؿع١ْٜٝٛ، َٚع َطٚض ايٛقت ٜٴكاب ايؿطز بايؿتٛض ا
نُا ٜ٪زٟ ايتعطض املهجـ يًتًؿعٜٕٛ، ٚإظٗاض َؿاٖس ايسَاض ايصٟ تػبب٘     

ايهٛاضخ ٚا٫نططابات اييت ؼسخ يف بعض َسٕ ايعامل إىل تٛيس قًل ٚخٛف َٔ 
ايػؿط إيٝٗا، ؾه٬ً عٔ إٔ ٖٓاى تأثرلات أخط٣ يٛغا٥ٌ اٱع٬ّ َجٌ ايسعِ املعٟٓٛ 

زعًُا ملعتكسات٘ يف املهاَني ؾإٕ شيو ٜ٪زٟ إىل ضؾع ٚا٫غذلاب، ؾشني ًُٜؼ اؾُٗٛض 
ؾعٛضٙ بطغب١ ا٫ْسَاز باجملتُع، ٫غُٝا إشا ناْت ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ تعهؼ ض١ٜ٩ 

 .  (34)اؾُاعات اييت ٜٓتُٞ إيٝٗا ايؿطز
 . ايتأثريات ايػًٛن١ٝ -3

ايؿطز إىل ٜ٪زٟ ا٫عتُاز املػتُط يٮؾطاز ع٢ً ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ إىل تٓؿٝط أٚ زؾع       
اؽاش َٛاقـ َ٪ٜس٠ أٚ إهاب١ٝ اظا٤ بعض املٛنٛعات َجٌ املؿاضن١ يف مح٬ت 
ايتٓعٝـ، ٚاحملاؾع١ ع٢ً ايب١٦ٝ، ٚأسٝاْا ٜهٕٛ ٖصا ايتٓؿٝط ناضًا ٫غٸُٝا إشا ْتر َٔ 
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َؿاٖس٠ بطاَر ؼٌُ َهاَني تتعاضض َع ض٣٩ اٱؾطاز، ٚتسؾع باػاٙ املٛاقـ  انجذيذ
. (35)ؾع ا٭ؾطاز إىل ايتٛضط يف أعُاٍ تهطٸ ايبٓا٤ ا٫دتُاعٞايػًب١ٝ، ٚضٸمبا ٜٴػِٗ يف ز

ٚيف بعض ا٫سٝإ ٜػبب ايتٸعطض املػتُط أٚ ايتططف يف ا٫عتُاز ع٢ً ٚغا٥ٌ 
اٱع٬ّ يف ابتعاز اؾُٗٛض عٔ املؿاضن١ ا٫دتُاع١ٝ ايؿاع١ً، ٚعسّ انذلاث٘ مبا وكٌ 

ملؿاضن١ يف ايع١ًُٝ ايػٝاغ١ٝ، ٚعسّ يف اجملتُع ٜٚؿهٌ ايععي١ ايتا١َ، مما ْتر َٓ٘ عسّ ا
ايصٖاب إىل قٓازٜل ا٫ْتداب، إش اْػُؼ بايتعطض يٛغا٥ٌ اٱع٬ّ اييت تعطض 
باغتُطاض: ايؿؿٌ اؿهَٛٞ، َٚ٪ؾطات ايؿػاز، ٚسا٫ت ايكتٌ، ٚا٫نططاب اييت 

 . (36)تػٛز أٟ بًس ٜهٕٛ ايؿطز املعين دع٤ٶا َٓ٘
ع٬ّ اؾسٜس يف تععٜع ايتشكٌٝ املعطيف ٜٚٴػِٗ اعتُاز اؾُٗٛض ع٢ً اٱ        

يًذُٗٛض، عٔ ططٜل ا٫غتدساّ املتعاٜس يؿبهات ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ، ٚمل ٜعس ممهٓا 
بعس ايّٝٛ ػاٌٖ زٚض ٖصٙ ايتطبٝكات يف ظٌ ايتطٛض املتػاضع شلا، ٚاست٬شلا سٝعًا ًَُٗا 

ٝس١ٜ ٚتػتٟٗٛ َٔ اٖتُاَات اؾُٗٛض، اييت بسأت تػشب ايبػاط َٔ ايٛغا٥ٌ ايتكً
مجٗٛضٖا با٫عتُاز ع٢ً ا٭مناط اؾسٜس٠ َٔ ايٛظا٥ـ اييت ٚؾطتٗا ايتك١ٝٓ ايطق١ُٝ 

 .(37)ٚايتؿاع١ًٝ ٚا١ْٝ٫ ٚا٫تاس١ يًُٛاطٔ ايعازٟ

 ْكاط االْػذاّ ٚايتبأٜ بني ْظط١ٜ االعتُاز ٚايٓظطٜات األخط٣ 

ت ايتأثرل، ٫غٸُٝا تٛدس ْكاط تؿاب٘ ٚتبأٜ بني ْعط١ٜ ا٫عتُاز، ٚبعض ْعطٜا     
َٓٗا ْعطٜيت ا٫غتدساَات ٚا٫ؾباعات ٚتطتٝب ا٭ٚيٜٛات، ؾايٓعطٜات ايج٬ت 
ٔٳ نُٔ ْعطٜات ايتأثرل املعتسٍ، أٚ نُٔ قٛض اٱؾباعات ٚا٫غتدساَات،  ٜٴكٸٓؿ
ٚميهٔ ٬َسع١ ْكاط ايتؿاب٘ ٚايتبأٜ يف ايؿطٚض أٚ يف ض١ٜ٩ ٖصٙ ايٓعطٜات يًع٬ق١ 

ٚبني ا٭ْع١ُ ا٫دتُاع١ٝ، أٚ يف اؾٛاْب اييت تطنع عًٝٗا  بني ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ
 . (38)ايٓعطٜات َٛنٛع١ ايٓكاف

ٕٸ يٛغا٥ٌ اٱع٬ّ تأثرلًا     ٚتٓطًل ٖصٙ ايٓعطٜات ايج٬خ َٔ ؾطن١ٝ ٚاسس٠ " ٖٞ أ
، نُا تططح ٖصٙ ايٓعطٜات (39)ٜذلاٚح بني ايهعـ ٚايك٠ٛ، ٚاملباؾط ٚغرل املباؾط"
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ػٝني، َاشا تؿعٌ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ املتعسز٠ باؾُٗٛض؟، َٚاشا ٜؿعٌ ايج٬ث١ تػا٩يني ض٥ٝ انجذيذ
 اؾُٗٛض بٗصٙ ايٛغا٥ٌ ؟. 

ٜٚتهح ايتبأٜ بني ْعط١ٜ ا٫غتدساَات، ْٚعط١ٜ ا٫عتُاز يف إٔ ْعط١ٜ      
ا٫غتدساَات تطنع ع٢ً تٛدٗات ا٭ؾطاز يف إؾباع ساداتِٗ يف سني إٔ ْعط١ٜ 

ذأ اؾُٗٛض إىل ٚغ١ًٝ َٔ زٕٚ غرلٖا؟ َٚٔ داْب ا٫عتُاز ػٝب عٔ تػا٩ٍ ملاشا ًٜ
آخط ًْشغ إ ْعط١ٜ ا٫غتدساَات تطنع ع٢ً اؾاْب ايؿطزٟ يف سني تطنع ْعط١ٜ 
ا٫عتُاز ع٢ً قٝاؽ ايع٬قات ع٢ً َػت٣ٛ ا٭ؾطاز أٚ اؾُاعات، مبع٢ٓ إٔ ٖٓاى 

ملػت٣ٛ تؿاب٘ ٚتبأٜ بني ْعطٜات ايتأثرل املعتسٍ يف ططٜك١ زضاغ١ ايع٬قات ع٢ً ا
 . (40)ايؿطزٟ ٚاؾُعٞ ٚقٝاغٗا

ٚع٢ً َػت٣ٛ ايتساخٌ بني ْعطٜيت ا٫عتُاز ٚتطتٝب ا٭ٚيٜٛات ، ؾٝتِ تطتٝب       
أٚيٜٛات اؾُٗٛض اؾطازًا ٚمجاعات ع٢ً ٚؾل ٖصٙ ايٓعط١ٜ، يف سني تعٌُ ْعط١ٜ 
ا٫عتُاز ع٢ً تؿػرل أٚيٜٛات اؾُٗٛض، ٚاؾُٗٛض ٜعتُس ع٢ً احملت٣ٛ ايصٟ تبج٘ 

 . (41)غا٥ٌ اٱع٬ّ ، مبػت٣ٛ ٜٓػذِ َع ايؿطٚم ايؿطز١ٜ ٚزلاتِٗ ٚساداتِٗٚ

 ْكاط ايك٠ٛ ٚايككٛض يف ْظط١ٜ االعتُاز ع٢ً ٚغا٥ٌ اإلعالّ. 

 أٚاًل : ْكاط ق٠ٛ ايٓظط١ٜ

٫ ؽًٛ أ١ٜ ْعط١ٜ َٔ ٖٓات ٚنعـ تٴٓتكس عٔ ططٜكٗا، أٚ عٓاقط إهاب١ٝ تٴشػب     
عٔ ٖصا ايتكٓٝـ، إش ؾٝٗا َٔ عٓاقط ايك٠ٛ َا هعًٗا شلا، ْٚعط١ٜ ا٫عتُاز ٫ ؽطز 

ٕٸ ْكاط  تطق٢ يًتهاٌَ، ٚؾٝٗا َٔ عٓاقط ايهعـ َاٜػٌٗ اْتكازٖا، َع ا٫ؾاض٠ إىل أ
قٛتٗا انجط َٔ ْكاط نعؿٗا،  ٜٚدلض شيو َٓعطٖٚا ملا ؼٜٛ٘ َٔ اؾذلانات َتعسز٠ 

َتُٝعٶ يًُتػرلات ٚن١ُٝٓ، ٚتؿتٌُ أْٛاعًا َٔ املتػرلات املػتك١ً ٚتعطٞ ؾطسًا 
ايتابع١، ٚؾُٝا ٜأتٞ أِٖ تًو امل٪ؾطات اٱهاب١ٝ اييت تٴُتسح بٗا ايٓعط١ٜ، ٚاييت تٛقـ 
ـٹ  بايؿٍُٛ ٚايتهاٌَ ٫عتُازٖا أمنٛشدًا َتها٬ًَ َؿتٛسًا يًتأثرلات احملت١ًُ، ؾٗٞ مل تٓ

ني ٚغا٥ٌ ٚدٛز ايتأثرلات ٫ٚ ايتأثرلات احملسٚز٠، إش تكسّ تؿك٬ًٝ نا٬ًَ يًع٬ق١ ب
 .(42)ا٫تكاٍ ٚايطأٟ ايعاّ
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تعٸس ْعط١ٜ ا٫عتُاز أنجط ١ُ٥٬َ يف ايتعاٌَ َع ايٓعِ ا٫دتُاع١ٝ، نْٛ٘ ٜػؿٌ    -1 انجذيذ
املتٸػرلات ايؿدك١ٝ يس٣ ايؿطز، ٜٚكذلب نجرلًا يف ع٬قت٘ َع ايبٓا٤ ا٫دتُاعٞ، يصا 

 (.43)ٜعٸس ا٫عتُاز انجط ١َ٤٬َ َٔ غرلٙ يف ايتعاٌَ َع ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ

ٕٸ ا٫عتُاز ايذلانُٞ يٮؾطاز ٚاؾُاعات ع٢ً ٚغا٥ٌ   -2 ت٪نس ايٓعط١ٜ ع٢ً أ
اٱع٬ّ غٝ٪زٟ إىل أسساخ تػٝرلات يف ايٓعِ ا٫دتُاع١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ، مما 

 .(44)ٜٴػِٗ يف اق٬ح ٖصٙ ا٭ْع١ُ

رلات تهِ ٖصٙ ايٓعط١ٜ ث٬ث١ امناط َٔ ايتأثرلات، ايُٓط ا٭ٍٚ ٜتشسز بايتأث -3
املعطؾ١ٝ، ٚايُٓط ايجاْٞ ٖٛ ايتأثرل ايعاطؿٞ، يف سني  ٜتشسز ايُٓط ايجايح بايتأثرل 

 .(45)ايػًٛنٞ

 ثاْٝا : ْكاط ايككٛض يف ايٓظط١ٜ.

تعطٸنت ٖصٙ ايٓعط١ٜ َػاٚا٠ بايٓعطٜات ا٭خط٣ إىل اْتكازات َٔ بعض    
إعاز٠ ايٓعط ببعض ايباسجني، ٚزؾعت بعض ٖصٙ ا٫ْتكازات َٓعطٟ ْعط١ٜ ا٫عتُاز إىل 

 -ؾطٚنٗا َٚعاؾ١ ْكاط اـًٌ، َٚٔ ٖصٙ اٱْتكازات:

أٍٚ ا٫ْتكازات املٛد١ٗ يٓعط١ٜ ا٫عتُاز ٜأتٞ َٔ تأنٝسٖا ع٢ً اضتباط ٚغا٥ٌ   -1
اٱع٬ّ باجملتُع، ؾه٬ً عٔ َبايػتٗا يف تأنٝس نجاؾ١ اعتُاز اؾُٗٛض ع٢ً اٱع٬ّ ايصٟ 

ٕٸ اضتباط ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ٜٓتر عٓ٘ تأثرل ٚتأثط، ٜٚط٣ املٓت كسٕٚ يف ٖصا اؾاْب أ
 . (46)بايؿعايٝات ا٫دتُاع١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ أؾهٌ َٔ اضتباطٗا باجملتُع ٚغٝططت٘ عًٝٗا

ع٢ً ٚؾل ٖصٙ ايٓعط١ٜ ؾإٕ ا٫عتُاز ع٢ً غا٥ٌ اٱع٬ّ ٜعٜس َٔ ايتأثرلات   -2
٥ٌ اٱع٬ّ، بٌ تأتٞ املعطؾ١ٝ ٚايػًٛن١ٝ، إ٫ّ إٔ ٖصٙ ايتاثرلات ٫ تأتٞ زا٥ُا َٔ ٚغا

 . (47)أسٝاْا َٔ ا٭قسقا٤ ٚاملعاضف َٚكازض أخط٣

ع٢ً ايطغِ َٔ تأنٝس ٖصٙ ايٓعط١ٜ ع٢ً ايتاثرلات ايٓاػ١ َٔ ا٫عتُاز ع٢ً   -3
ٕٸ ايسضاغات اييت ُأدطٜت ضنعت ع٢ً تأثرلات  ايٓعاّ ا٫دتُاعٞ بؿهٌ ناٌَ، إ٫ّ أ

يهٔ َ٪غػٞ ٖصٙ ايٓعط١ٜ ٜ٪نسٕٚ إٔ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ يف ا٭ؾطاز ٚيٝؼ يف اجملتُع، 
ايسضاغات املػتكب١ًٝ غتبشح يف أٖساف اجملتُع َٔ ايتعطض، ٖٚصٙ ايط١ٜ٩ ػس َٔ 
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ٜعٸذلض عًٝٗا إش يٝؼ ّنٌ َٔ ٜتعٸطض يٛغ١ًٝ إع١َٝ٬ ٜعتُس ع٢ً َهُْٛٗا يف بٓا٤  انجذيذ
ٗا َعاضؾ٘ ٚؼكٝل أٖساؾ٘، ؾكس نؿؿت زضاغات عس٠ إٔ اؾُٗٛض ٜتابع املهاَني اييت تبج

ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ املتٓٛع١، يهٓ٘ يٝؼ بايهطٚض٠ أْ٘ ٜعتُس ع٢ً َهُْٛٗا يف ؾِٗ 
 . (48)ا٭سساخ ٚتؿػرلٖا

تٴٓتكس ايٓعط١ٜ َٔ ْاس١ٝ تساخٌ َكطًح ا٫عتُاز َع ايتٸعطض، إش ٜتؿل عسز   -4
َٔ ايباسجني ع٢ً تعطٜـ ا٫عتُاز ادطا٥ٝا بايتعطض، يهٔ مٔ ْسضى أْ٘ يٝؼ نٌ َٔ 

  .(49)غ١ًٝ إع١َٝ٬ ٜعتُس عًٝٗاٜتعطض إىل ٚ
 تأثريات ايتعطض يالعالّ اجلسٜس 

ٜٴعٷطف املدتكٕٛ ا٫عتُاز ادطا٥ٝا بايتعطض، يهٔ ٖصا ايتعطٜـ ٜكطسّ بط١ٜ٩     
أخط٣ تؿرل إىل أْ٘ يٝؼ ّنٌ ا٭ؾطاز ايصٜٔ ٜٴتعٳطنٕٛ إىل ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ٜعتُسٕٚ ع٢ً 

ُسٕٚ ع٢ً َهُٕٛ ٚغ١ًٝ أخط٣، َهُْٛٗا، ؾبعهِٗ ٜتعطنٕٛ يٛغ١ًٝ يهِٓٗ ٜعت
ٜٚٓػشب ٖصا ايؿِٗ إىل اٱع٬ّ اؾسٜس َٚعاٖطٙ، نٕٛ آ٫ف املػتدسَني ٜتعطنٕٛ 
يٛغا٥ٌ اٱع٬ّ اؾسٜس، ٜٚعتُسٕٚ ع٢ً َهُٕٛ ٚغا٥ٌ أخط٣ ضمبا تهٕٛ 

، ٜٚ٪نس ًَؿني زٜؿًٛض ع٢ً ٚدٛز تأثرلات َعطؾ١ٝ ٚٚدسا١ْٝ، ٜٚعٸس (50)تكًٝس١ٜ
ْتاز طبٝعٞ يًتأثرلات املعطؾ١ٝ ٚايٛدسا١ْٝ يٲع٬ّ بؿهٌ  ايتأثرلات ايػًٛن١ٝ ٖٞ

 .    (51)عاّ
٫ٚبٸس َٔ اٱؾاض٠ إىل تعاٜس َهططز يف ا٫عتُاز ع٢ً اٱع٬ّ اؾسٜس ٚتطبٝكات٘     

َٔ ؾ٦ات اجملتُع، ٚع٢ً َػت٣ٛ ا٭عُاض ناؾ١، ٜٚعزاز ا٫عتُاز نُا ٖٛ ٚانح يف 
ٚضمبا ملؼ ايطأٟ ايعاّ ايعاملٞ شيو عٔ ططٜل ا٭ٚناع ا٭١َٝٓ ٚايػٝاغ١ٝ املهططب١، 

َتابع١ ا٭ؾ٬ّ اييت تعطنٗا اؾُاعات اٱضٖاب١ٝ املتعًك١ بأعُاشلِ املتُج١ً با٫عساّ 
ٚايكتٌ ّعل املسْٝني ايععٍ يف َٓاطل تٛادسٖا غٛا٤ يف ايعطام اّ غٛضٜا اّ يف غرلُٖا 
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عٔ تؿػرل ا٭سساخ، َٔ ايسٍٚ، ٫غُٝا سني تذلادع ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ايتكًٝسٟ  انجذيذ
    ()ٚتعٜٚس اؾُٗٛض باملػتذسات املتك١ً باملٛنٛعات اييت تُِٗٗ

ٚتتبأٜ زضد١ ايتعطض يٛغا٥ٌ اٱع٬ّ اؾسٜس تبعًا يًُطس١ً ايعُط١ٜ ٚاحملت٣ٛ       
ٚاؿادات ٚا٭ٖساف يًُػتدسَني ٚايعا٥طٜٔ، ٚتتاح َٛاقع إيهذل١ْٝٚ تػتٗسف 

ُٝا تًو املتػ١ُ باملهُٕٛ ايسٜين ٚاييت تػع٢ إىل ايؿ٦ات ايعُط١ٜ نايؿباب، ٫غٸ
 نُِٗ ملؿطٚعٗا ايعكا٥سٟ، ؾه٬ً عٔ ؼٝٝس ايٰخطٜٔ.

ٕٸ ايتعطض، ٚاٱع٬ّ اؾسٜس يٝؼ فطز ْعاّ يًُعًَٛات، بٌ أْ٘ ميجٌ ْعًُا      أ
عسٜس٠ تتكٌ باملػتدسَني ٚتٓػذِ َع تؿه٬ٝتِٗ ٚأٖساؾِٗ، ٚتتكسض ايتأثرلات 

ب ا٭خط٣ ملا ٜتكٌ بٗا َٔ ٚؾط٠ املهاَني َتذاٚظ٠ بصيو ايتعكٝسات املعطؾ١ٝ اؾٛاْ
اييت تكـ سا٬٥ أَاّ بًٛؽ اؾُٗٛض املع١ًَٛ ٚغُٛنٗا، نُا تٴػِٗ ٖصٙ ايٛؾط٠ بتكسِٜ 
تؿػرلات يٮسساخ احملٝط١ يف ايب١٦ٝ ا٫دتُاع١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ يًُػتدسّ، 

ؿهٌٝ اػاٖات٘ يف أٚقات ا٫ظَات ٚعسّ ؾه٬ً عٔ إغٗاَٗا يف َػاعس٠ ايؿطز ع٢ً ت
 .  (52)ا٫غتكطاض، ٚا٭ٚناع اؿطد١ اييت متط بٗا ايبًسإ

ٚتتذػس ايتأثرلات ايٛدسا١ْٝ عٔ ططٜل ايطغا٥ٌ اييت ٜتبازشلا ا٭ؾطاز َٔ ايؿ١٦ ْؿػٗا، 
َع اٯخطٜٔ بٛاغط١ ايتػطٜسات يف ؾبهات ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ، إش تسعِ ٖصٙ 

كًل ٚاـٛف يس٣ اؾُاعات، ٫غُٝا َٓٗا ا٭قًٝات ايعطق١ٝ ايطغا٥ٌ َؿاعط اي
ٚاملصٖب١ٝ يف أٜاّ ايتٛتطات ٚاؿطٚب ٚايعطٚف ايطاض١٥ ٚاملؿاد١٦. نُا تأتٞ ايتأثرلات 
ايػًٛن١ٝ نٓتٝذ١ طبٝع١ٝ يًتأثرلات ا٭خط٣، ٚتٴعس ٖصٙ اسس٣ تطبٝكات ؾطٚض ْعط١ٜ 

غاْسضا ٚٚزٜؿًٛض يف نتابُٗا ْعطٜات ا٫عتُاز ع٢ً اٱع٬ّ اؾسٜس نُا أؾاض ايباسجإ 
 . (53)اٱع٬ّ "

نُا ٜؿرل ًَٝؿني زٜؿًٛض ٚغاْسضا ضٚنٝتـ يف نتابُٗا " ْعطٜات اٱع٬ّ "      
إىل تأثرل تطبٝكات اٱع٬ّ اؾسٜس، يف َاٜ٪َٔ ب٘ ايؿطز، َٚاٜعتكس بكشت٘ ؾه٬ً  1974

                                                           
( ) ب٘ذاد وج١شح عذا ٚرجشص ٘زٖ ٠َٙش رٌه ثٛمٛػ فٟ ِمبىِ اٌفذ٠ٛ اٌزٟ رْشك ّجش ا١ٌٛر١ٛد ٚرغغً ِؾ

اٌفذ٠ٛ٘بد اٌشّت اٌخٛف اٌزٞ رغْٝ اٌز١َّٕبد االس٘بث١خ اٌٝ ثضٗ ث١ٓ إٌبط ، ِٚٓ ٘زٖ اٌّؾب٘ذ اؽشاق اٌي١بس 

االسدٟٔ" اٌىغبعجخ " ٚاّذاَ االلجبه فٟ ِقش ٚاٌيش٠مخ اٌجؾْخ اٌزٟ رُ ف١ٙب لزً االعشٜ ِٓ اٌغ١ؼ اٌْشالٟ فٟ 

 عجب٠ىش.
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أثرلات "َطغٛب ؾٝٗا" َٔ عٔ تأثرلٖا يف غًٛن٘،  ٜٚعتكس ايباسجإ إٔ يًتهًٓٛدٝا ت انجذيذ
ٚد١ٗ ْعط ا٭ؾطاز ٚايصٜٔ ميػهٕٛ َكايٝس اؿهِ، ٜٚهٕٛ تأثرلٖا انجط ستُا٫ً، إشا 

 . (54)أَهٔ اغتدساَٗا َٔ قطاعات ٚاغع١ َٔ اجملتُع يتشكٝل اٖساؾِٗ ايؿدك١ٝ
ٕٸ       ٚططست ؾهط٠ دسٜس٠ تتعًل بطبٝع١ ايتعطض يٛغا٥ٌ اٱع٬ّ اييت تكٍٛ:إ

ُاعات ٜتعطنٕٛ يٛغا٥ٌ ٜٚطتبطٕٛ بايب١٦ٝ ا٫دتُاع١ٝ احملٝط١ املتُج١ً ا٭ؾطاز أٚ اؾ
ٕٸ ايتعطض ٫ٜتِ بؿهٌ َٓؿكٌ عٔ اجملتُع ايصٟ وٝط  بايٓعِ املتعسز٠ ، ٚت٪نس ع٢ً أ
بايؿطز، ٖٚصٙ ايط١ٜ٩ تٓاقض ايؿهط٠ ايكا١ً٥ بإٔ اؾُٗٛض ٜتعطنٕٛ يٛغا٥ٌ اٱع٬ّ 

ٕٸ َكطًح )ايتؿتٝت( ايصٟ َٝع اٱع٬ّ ، إ٫ّ أ(55)ِٖٚ غرل َذلابطني َع بعهِٗ
اؾسٜس ٜعٝس إسٝا٤ ايؿهط٠ ايػابك١ بؿإٔ ايتعطض ٚاييت ْكهٗا ًَٝؿني زٜؿًٛض ٚت٪نس 
ٕٸ ا٭ؾطاز ٜتعطنٕٛ يٛغا٥ٌ اٱع٬ّ بؿهٌ غرل َذلابط َٚٓؿكٌ عٔ ايب١٦ٝ،  ع٢ً أ

بس٬ًٜ َٔ  ٚضمبا هُعِٗ املهإ يهٔ ٜؿطقِٗ ا٫ٖتُاّ أٚ " ايتٛسس َع ايٛغ١ًٝ " يتهٕٛ
 (.56)ايتؿاعٌ ا٫دتُاعٞ

 زٚافع  اجلُٗٛض َٔ ايتعطض يالعالّ اجلسٜس  

(   Blumlerتٴعس ايسٚاؾع َٔ ايعٓاقط احملطن١ يًع١ًُٝ ا٫تكاي١ٝ، ٜٚط٣ بًًُط )     
إٔ ايٓؿاط  يس٣ اؾُٗٛض ٖٛ ايساؾع ايط٥ٝؼ يًتعطض يٛغا٥ٌ اٱع٬ّ، ْٚتٝذ١ 

يؿطز، ؾه٬ً عٔ سادات أخط٣، تبعا ـدلات٘ يًتعطض ٜتِ اؾباع قػِ َٔ سادات ا
ا٫دتُاع١ٝ ٚايؿطز١ٜ، سني ٜتٛقع َٔ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ اْٗا قازض٠ ع٢ً تًب١ٝ سادات٘، 
َٸُا وؿعٙ ٫ؽاش قطاض ايتعطض ٚتعٸس تًب١ٝ ايسٚاؾع نطٚض٠ يس٣ اؾُٗٛض يتشكٝل 

ز بايتعطض ايتهٝـ ٚايتٛاقٌ َع ا٫خطٜٔ، ٚبصيو تٓؿأ ق١ً بني اؿاد١ ٚقطاض ايؿط
إىل ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ، ؾسٚاؾع ايؿباب يًتعطض ي٬ع٬ّ اؾسٜس َٚعاٖطٙ ؽتًـ عٔ 
زٚاؾع ايهباض أٚ ايٓدب ايػٝاغ١ٝ، نُا ؽتًـ زٚاؾع ضداٍ ا٫قتكاز عٔ ؾ٦ات اجملتُع 
ا٭خط٣، ٚتتُٝع نٌ ؾ١٦ َٔ ؾ٦ات اؾُٗٛض بسٚاؾع َع١ٓٝ ؽتًـ عٔ ا٭خط٣، يهٓٗا 

( 57)ع اقتكاز١ٜ ٚغٝاغ١ٝ ٚادتُاع١ٝ ٚاْتداب١ٝ أٚ تػ١ًٝ ٚتطؾٝ٘مجٝعا تػع٢ يتشكٝل َٓاؾ

 . 
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ٚؾُٝا ٜأتٞ ْٛضز ا٭غباب اييت تسؾع ايٓدب ايػٝاغ١ٝ ٚايع١ًُٝ ٚايؿباب يًتعطض  انجذيذ
 ي٬ع٬ّ اؾسٜس. 

 تعطض ايػٝاغٝني ٚايٓاخبني  -1

ًٜذأ ايػٝاغٕٝٛ ٚا٭عها٤ يف ا٭سعاب ٚايتٝاضات إىل اغتدساّ اٱع٬ّ اؾسٜس    
ٚتطبٝكات٘ املتٓٛع٘ يتشكٝل اٖساؾِٗ، عٔ ططٜل ايتٛاقٌ َع اٯخطٜٔ، َٚع أعها٤ 
اؿعب أٚ ايتٝاض، ٚيعطض اؾهاضٙ اييت ٜٛز شلا ا٫ْتؿاض، ٜٚػع٢ عٔ ططٜكٗا إىل 
ايٛقٍٛ يػاٜات٘ ٚاقٓاع اؾُٗٛض ايعاّ ٚاـام بٛاغط١ ايتػطٜسات اييت ٜطًكٗا، 

 ٜتٛاقًٕٛ َع َ٪ٜسِٜٗ ٜٚعتُسٕٚ يف شيو ٚا٫ؾهاض اييت ٜعطنٗا، نُا إ ايػٝاغٝني
ع٢ً اْؿا٤ قؿشات ا٫عذاب يػطض ؼكٝل ْػب اعذاب نبرل٠، ؾه٬ً عٔ اِْٗ 
ٜٓؿطٕٚ ْؿاطاتِٗ اي١َٝٛٝ املتعسز٠ غٛا٤ ظٜاضاتِٗ املتك١ً بٓؿاطاتِٗ أّ بًكا٤اتِٗ 

 . (58)اـاق١
ع٬ّ اؾسٜس ٚقس خًكت عسز َٔ ايسضاغات إىل إٔ ايساؾع ا٭ٍٚ ٫غتدساّ اٱ    

يس٣ ايٓدب ٜعٛز إىل نطٚضات َٔ ادٌ ؼكٝل َهاغب ع٢ً ايعٌُ ٜٚطتبط شيو َع 
مبا وكك٘ ايتعطض حملت٣ٛ اٱع٬ّ اؾسٜس َٔ َٓؿع١ ع٢ً قعٝس، ٚايساؾع ايجاْٞ ٖٛ 

 .(59)ا٫ساط١ باملعًَٛات ايعا١َ املتك١ً با٭سساخ احمل١ًٝ ٚاـاضد١ٝ
 عالّ اجلسٜس.تعطض اعها٤ ايٓكابات امل١ٝٓٗ يإل -2

اتاست تطبٝكات اٱع٬ّ اؾسٜس يًُػتدسَني ايٛيٛز إىل عاملٗا ٚا٫ْتؿاع     
باملهتبات ايع١ًُٝ، ٚباتت فا٫ يًتٛاقٌ بني ايباسجني، ٚتبازٍ اـدلات املتٓٛع١، ْٚؿط 
ايٓتادات ايع١ًُٝ شلِ ع٢ً قؿشات خاق١ َٚهتبات مت إْؿا٩ٖا، َٔ قبٌ عسز َٔ 

إٔ، ٚاتاست شلِ ؾطق١ نبرل٠ يف اؿكٍٛ ع٢ً َكازض ع١ًُٝ َٔ املدتكني بٗصا ايؿ
َهتبات ايهذل١ْٝٚ َتعسز٠ ٫ٚختكاقات ع١ًُٝ َتٓٛع١، ع٢ً قؿشات ايؿٝؼ بٛى 
ميهٔ يًُؿذلنني، ايسخٍٛ ايٝٗا، ٚؼًُٝٗا، أٚ ا٫ْتؿاع َٓٗا َباؾط٠، َٚٔ اَج١ً شيو" 

ٚاييت تهِ انجط َٔ مخػ١ َهتب١ أغاتص٠ ٚطًب١ ايسضاغات ايعًٝا يف ايٛطٔ ايعطبٞ" 
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ؾه٬ً عٔ َهتبات أخط٣ نجرل٠ تٛؾط املكازض املتٓٛع١  ( ،)ا٫ف كتل يف سكٌ اٱع٬ّ انجذيذ
يًباسجني ٚايساضغني، ًٜٚذأ أعها٤ ايٓكابات امل١ٝٓٗ ؿكٍٛ ع٢ً ٖصٙ املعًَٛات امل١ُٗ 

 ٫ غُٝا تًو اييت تتكٌ يف اختكاقاتِٗ ايع١ًُٝ.
 تعطض ايؿباب يالعالّ اجلسٜس -3

اغُٗت ايجٛض٠ ايتهًٓٛد١ٝ بٓؿ٤ٛ دٌٝ دسٜس َٔ ايؿباب ٜعٞ َاسٛي٘، ٜٚٴػِٗ     
يف ايٓكاف ٚاؿٛاض عٔ ططٜل ؾبهات ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ بؿإٔ املٛنٛعات 
املتٓٛع١، إش اغتٗٛت تطبٝكات اٱع٬ّ اؾسٜس ايؿباب، ّٚقسَت شلِ َهًُْٛا َتٓٛعًا 

عٔ ططٜل ْؿط ايتعًٝكات ع٢ً ا٭سساخ  دصابًا، َٚٓشتِٗ ايؿطق١ يًتعبرل عٔ أْؿػِٗ
ٚاملؿاضن١ ؾٝٗا، بٛاغط١ ايكٛض ٚبح ايؿٝسٜٖٛات اييت تتكٌ بكهاٜا عا١َ ٚخاق١، 
ٚأغِٗ ايتطٛض ايهبرل ٚاملتػاضع يف ايتك١ٝٓ ايطق١ُٝ يف إتاس١ خس١َ ايكٓا٠ ايتًؿع١ْٜٛ 

ّ اؿ١ٝ يًؿباب يف تطبٝل ايٝٛتٝٛب يًتعبرل عٔ أْؿػِٗ بؿهٌ َػتُط ٚؼٌُٝ ا٭ؾ٬
يٝتِ عطنٗا إش اعتُست ع٢ً تك١ٝٓ مّتهٔ املػتدسّ َٔ اغتعُاٍ ٖاتؿ٘ اؾٛاٍ يف 
ايتعطض ملهُٕٛ تًو ايكٓٛات ايتًؿع١ْٜٝٛ ٚاييت ميهٔ ٭ٟ َٓا اْؿا٩ٖا بسقا٥ل 

 . (60)َعسٚز٠
ٚقس اغِٗ اٱع٬ّ اؾسٜس يف بطٚظ دٌٝ َٔ احملًًني ايػٝاغٝني، ٚنتاب ؾباب      

يف سكٍٛ ؾ١ٝٓ َتعسز٠ مل تٴتح شلِ ؾطق١ ايعٗٛض ٚؼكٝل ايؿٗط٠ ي٫ٛ  َٚططبني ٚؾٓاْني
اغتدساَِٗ اٱع٬ّ اؾسٜس ، ؾايٓؿط ٫ٜٸهًـ غ٣ٛ دٗاظ َٛباٌٜ َع اؾذلاى يف 
اٱْذلْت َٚٔ ثِ ٜبسأ بايتٛاقٌ َع املهاَني اييت تبح َٔ َػتدسَني اخطٜٔ ع٢ً 

 .(61)تطبٝكات ؾبهات ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ
ت زضاغ١ يف ن١ًٝ اٯزاب ٚايعًّٛ ا٫غاغ١ٝ يف داَع١ زَؿل يف ٚقس نؿؿ    

بإٔ أغاتص٠ اؾاَعات ٜػتدسَٕٛ اٱْذلْت َٓص أضبع غٓٛات، َٔ تاضٜذ  2009
ايسضاغ١ ٚمبعسٍ غاعتني َٜٛٝا، َٔ ادٌ اؿكٍٛ ع٢ً املعًَٛات بؿإٔ ايبشٛخ 

 (.62)اؿسٜج١ املتك١ً بإختكاقاتِٗ ايع١ًُٝ
                                                           

(
  )

زجخ ِٓ لجً اإلّالِٟ فشاط ا١ٌبعٟ اٌؾبفً ٍّٝ ؽٙبدح اٌّبعغز١ش ِٓ لغُ اٌقؾبفخ عبِْخ أؾئذ ٘زٖ اٌّى

 " اعزبر ٚىبٌت فٟ ؽمً اإلّالَ. 5000ثغذاد ٚٚفً ّذد ِؾزش٠ىٙب ٔؾٛ "
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 انجذيذ
 تطتٝب األٚيٜٛات ٚعالقتٗا بأدٓس٠ اجلُٗٛض املبشح ايجاْٞ: ْظط١ٜ

 متٗٝس :

دا٤ت ْعطٜات ايتأثرل املعتسٍ بط١ٜ٩ دسٜس٠ تتٛغط ض٩ٜتني بني َا قسَت٘      
ْعطٜات ايتأثرل املباؾط، َجٌ ْعط١ٜ " ادتٝاظ اجملتُع ايتكًٝسٟ يًرلْط، ْٚعط١ٜ زٚا١َ 

ًٖٛإ" َٔ د١ٗ، ٚبني ايكُت يًَٓٝٛإ، ْٚعط١ٜ ٚغا٥ٌ ا٫تكاٍ اَتساز يًشٛاؽ ملان
َاّقسَت٘ ْعطٜات ايتأثرل احملسٚز َجٌ ْعط١ٜ " اْتكاٍ املعًَٛات ع٢ً َطسًتني ي٬ظضغؿًٝس 
ٚناتع، ْٚعط١ٜ اْتؿاض املبتهطات يطٚدطظ " َٔ د١ٗ أخط٣، ٚبطظت ْعطٜات ايتأثرل 

طاؾل املعتسٍ بعس تطادع زٚض ْعطٜات ايتأثرل املباؾط يٛغا٥ٌ اٱع٬ّ يف اؾُٗٛض، اييت ت
ظٗٛضٖا َع ظٗٛض ايطازٜٛ ٚايتًؿعٜٕٛ َٚاضاؾكُٗا َٔ تأثرلات نبرل٠ ٚغطٜع١ شلاتني 

 ايٛغًٝتني يف اؾُٗٛض. 
ٚيف ّظٌ ٖصا ايٓكاف ٚاؾساٍ بني ايباسجني بؿإٔ دسي١ٝ ق٠ٛ تأثرل ٚغا٥ٌ       

اٱع٬ّ يف اؾُٗٛض، أٚ نعؿٗا ٚاحملسٸزات اييت تػِٗ يف تععٜع قٛتٗا ٚنعؿٗا، بطظت 
"، Aganda settingعطٜات ايتاثرل املعتسٍ، َٚٓٗا ْعط١ٜ تطتٝب أٚيٜٛات اؾُٗٛض"ْ

 نأسس ايٓعطٜات امل١ُٗ يف تؿػرل ايع١ًُٝ ا٫تكاي١ٝ.

 (.Agenda settingأٚال : ْؿأ٠ ْظط١ٜ تطتٝب األٚيٜٛات َٚطاسٌ تطٛضٖا ) 

ض٩ٜت٘ بؿإٔ  1923ّقسّ ايباسح ا٫َرلٜهٞ " ٚايذليٝبُإ " يف نتاب٘ ايطاٟ ايعاّ     
ايتأثرل املعتسٍ يٛغا٥ٌ اٱع٬ّ يف اؾُٗٛض، ٚايهٝؿ١ٝ اييت ٜتِ ٜٛاغطتٗا تطتٝب 

، إ٫ّ (63)أٚيٜٛاتِٗ ٚاٖتُاَاتِٗ إظا٤ املٛنٛعات املتعسز٠ اييت تتٓاٚشلا ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ
ٕٸ ٖصٙ ايط١ٜ٩ تطادعت إىل ايٛضا٤ يكاحل ْعطٜات ايتأثرل املباؾط، بعس ظٗٛض زٚض  أ

ٚايتًؿعٜٕٛ نٛغًٝتني اع٬َٝتني دسٜستني، َٚٔ ثِ تطؾشت َط٠ أخط٣ ؾهط٠  ايطازٜٛ
تطتٝب أٚيٜٛات اؾُٗٛض يًتساٍٚ ٚايٓكاف ع٢ً ٜس ايباسح ْٛضتٔ 

ٕٸ ايكشاؾ١ املطبٛع١ ٖٞ ايعٓكط  Nortinlong"  "1958يْٛو ايصٟ أنس ع٢ً: " أ
يف ايٓكاف ٚاؿٛاض  اؾٖٛطٟ يف ع١ًُٝ تطتٝب أٚيٜٛات اؾُٗٛض نْٛٗا تأخص زٚضًا نبرلًا
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. إ٫ّ إٔ اٱؾاض٠ ايكطو١ (64)ايصٟ ٜسٚض بني اؾُٗٛض، ٜٚعسٖا غب٬ًٝ ؿٌ َؿه٬تِٗ" انجذيذ
" يف نتاب٘" ايكشاؾ١  Bernad cohen إىل ْعط١ٜ تطتٝب ا٭ٚيٜٛات دا٤ت َٔ "

ٕٸ ايكشاؾ١ ميهٔ إٔ ٫ تهٕٛ ْادش١ نجرلًا يف  1963ٚايػٝاغ١ اـاضد١ٝ " يف  إش قاٍ:"أ
يًٓاؽ مباشا ٜؿهطٕٚ، ٚيهٓٗا ْادش١ إىل سس نبرل يف إ تكٍٛ يًكطا٤ عٔ  إٔ تكٍٛ

 .     (65)ا٫ؾٝا٤ اييت ٜؿهطٕٚ سٛشلا"
" أٍٚ َٔ أطط ْعط١ٜ تطتٝب  Mccombs & Showٜٚعس ايباسجإ "       

عٓسَا ّقسَا تؿػرلًا بؿإٔ ايهٝؿ١ٝ اييت ٜؿهط بٗا ايٓاؽ،  1972ا٭ٚيٜٛات يف 
ٚضا٤ اٖتُاّ اؾُٗٛض مبٛنٛعات َٔ زٕٚ أخط٣، ٚخًكا إىل ٚا٭غباب اييت تكـ 

ٚدٛز ع٬ق١ ٚطٝس٠ بني سذِ ايتػط١ٝ اييت تٛيٝٗا ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ يبعض املٛنٛعات، 
ٚبني اٖتُاّ اؾُٗٛض بٗا، ؾه٬ً عٔ نؿؿُٗا عٔ ٚدٛز اضتباط ٚثٝل بني ؾس٠ تٸعطض 

 .(66)ا٭ؾطاز يًطغا٥ٌ اٱع١َٝ٬، ٚبني أُٖٝتٗا شلِ
ٚقػِ عسز َٔ ايباسجني َطاسٌ تطٛض تطتٝب ا٭ٚيٜٛات إىل أضبع َطاسٌ نُا       
 -ٜأتٞ :
يف زضاغتُٗا اييت خٳًكت   Mccombs & Show: ٚميجًٗا " املطس١ً األٚىل -1

إىل إ اؾُٗٛض ٜطتب أٚيٜٛات٘ ٚاٖتُاَات٘ باملٛنٛعات مبا ٜتٓاغب َع املهُٕٛ ايصٟ 
 .(67)تطنع عًٝ٘ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ

:ٚتػ٢ُ ايتهطاض إييت أعاز ؾٝٗا ايباسجٕٛ اؾذلانات املطس١ً  طس١ً ايجا١ْٝامل -2
عٓس زضاغ١ ايكهاٜا ايباضظ٠ يس٣ ايٓاخبني ا٭َرلٜهني،  1977ا٭ٚىل ْؿػٗا يف 

ٚخًكت ايسضاغ١ إىل تأثط أٚيٜٛات ايٓاخبني ا٭َرلنٝني يس٣ تعطنِٗ إىل ٚغا٥ٌ 
 .(68)اٱع٬ّ، مبا ٜتٛاؾل َع أدٓستٗا 

ٕٸ طس١ً ايجايج١امل -3 : ٚتتُجٌ يف زضاغ١ "املتٸػرلات ايٛغٝط١" اييت أنست ع٢ً أ
تطتٝب أٚيٜٛات اؾُٗٛض ٫ تتِ مبععٍ عٔ اجملتُع، ٚامنا تتأثط بؿهٌ ٚآخط باملتٸػرلات 
ايٛغٝط١ ناملػت٣ٛ ا٫دتُاعٞ، ٚامل١ٓٗ، ٚايتعًِٝ، ٚقٌ ايػهٔ، ٚقس اثٴبت شيو يف 
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، 1976ا٤ اؿ٬ُت ا٫ْتداب١ٝ ا٭َرلٜه١ٝ يف " يف اثWeaverٓزضاغات ادطاٖا " انجذيذ
 .(69)ٚعٴست ْتا٥ذٗا ضا٥س٠ يف َطاسٌ تطٛض ْعط١ٜ تطتٝب ا٭ٚيٜٛات

َٳٔ املطس١ً ايطابع١ -4 : ٚتتُجٌ املطس١ً ايطابع١ يف تػا٩ٍ ٜططس٘ ايباسجٕٛ بؿإٔ 
ٜهع أدٓس٠ اؾُٗٛض، ٌٖ ٖٞ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ؟ أّ ا٫تكاٍ ايؿدكٞ؟ ٚقس دطت 

ٕٸ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ؼتاز إىل َسز ظ١َٝٓ ط١ًٜٛ يٛنع أدٓس٠ زضاغات عس٠ ، أثبتت أ
اؾُٗٛض، ٫ٚ تتِ عدل َس٠ ظ١َٝٓ قسٚز٠، ؾه٬ً عٔ أ١ُٖٝ ا٭طاض ايصٟ تعاجل ؾٝ٘ 
ايكه١ٝ املططٚس١ عٔ ططٜل ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ، ٚأنس ايباسجٕٛ ع٢ً أ١ُٖٝ َعطؾ١ َٔ 

 . (70)ٜٴػِٗ يف ٚنع أدٓس٠ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ
أؾاضت بعض ايسضاغات يف اجملاٍ ايػٝاغٞ إىل أ١ُٖٝ ا٫غتجاض٠ ايعاطؿ١ٝ يف ٚ     

متهني ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ َٔ ايتأثرل يف أسهاّ اؾُٗٛض بؿإٔ تكِٜٛ ايؿدكٝات 
ٚامل٪غػات ايػٝاغ١ٝ، ٚإٔ ْعط١ٜ تطتٝب ا٭ٚيٜٛات عجت يف تأثرل ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ يف 

ع٢ً ا٭ؾٝا٤ بؿهٌ ٜتٓاغِ َع قتٛاٖا أٚ  ا٫ؾطاز، إىل املػت٣ٛ ايصٟ ميّهِٓٗ َٔ اؿهِ
ٕٸ تطنٝع ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ع٢ً َٛنٛع١ َع١ٓٝ، أٚ ؾدك١ٝ (71)َتأثط ب٘ ، ؾه٬ً عٔ أ

غٝاغ١ٝ عا١َ َٚٓشٗا ٚقتا َتُٝعا، ٜٛسٞ يًذُٗٛض بإٔ ٖصا ايذلنٝع ْاتر َٔ أ١ُٖٝ 
 . (72)املٛنٛع١ أٚ ايؿدك١ٝ، مما ٜٴػِٗ يف ضؾع ق١ُٝ ٖصٙ املٛنٛعات يس٣ اؾُٗٛض

" ايتأثرلات ايػٝاغ١ٝ ٚٚنع ا٭دٓس٠ ع٢ً  Cobb & Elderٜٚكػِ نٛب ٚايسض " 
 .(73)ْٛعني

: ٚتٴعع٣ إىل فُٛع١ َٔ ايتٓاقهات يف اؾاْب ايػٝاغٞ اييت أٚاًل: األدٓس٠ املٓتظ١ُ
تٓاقـ مج١ً َٔ املٛنٛعات املؿذلن١، ٚتػتشٛش ع٢ً اٖتُاّ اؾُٗٛض، ٚغايبًا َاتهٕٛ 

ٗٸِ ايسٚي١، ٚتؿػٌ قهاٜا ١َُٗ ٚا غذلاتٝذ١ٝ، َجٌ ايكطاع بؿإٔ ايكهاٜا املكرل١ٜ اييت ت
 اٖتُاّ قطاعات ٚاغع١ َٔ ايؿعب.

: ٚتٴكٓـ يف فُٛع١ ا٭ٖساف اييت تػع٢ امل٪غػ١ إىل  ثاْٝا: األٚيٜٛات املؤغػات١ٝ
تطقٝتٗا إىل أدٓس٠ َٓتع١ُ، عٔ ططٜل ايذلنٝع عًٝٗا بٛاغط١ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ، ؾبعض 
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ات يسٜٗا أٚيٜٛات داز٠ ١َُٗٚ، ٚتطغب بٓكٌ أُٖٝتٗا إىل اؾُٗٛض، ٚاؾطانِٗ امل٪غػ انجذيذ
 .(74)ؾٝٗا عٔ ططٜل ايٓكاف ٚاؾساٍ َٚٔ ثِ تأخص أُٖٝتٗا َػاس١ أندل ٚأعِ

 مناشز ع١ًُٝ ٚنع األدٓس٠ 

قسّ عسز َٔ ايباسجني املدتكني يف ع١ًُٝ تطتٝب ا٭ٚيٜٛات عس٠ مناشز تٴػِٗ يف      
ع ا٭دٓس٠، ٚتططح ث٬ث١ َعاٜرل بؿإٔ ع١ًُٝ ٚنع ا٭دٓس٠ ٖٚٞ تؿػرل ْعط١ٜ ٚن

  -ٚنُا ٜأتٞ:
ٜٓطًل تؿػرل ْعط١ٜ تطتٝب ا٭ٚيٜٛات َٔ ْتا٥ر ايبشٛخ ايذلان١ُٝ اييت هطٜٗا  -1

 .(75)ايباسجٕٛ يف اٚقات ظ١َٝٓ َتٛاق١ً

 َكسض٠ ايٓعط١ٜ ع٢ً تؿػرل ايعاٖطات ا٫دتُاع١ٝ ٚاٱع١َٝ٬.  -2

١ تطتٝب ا٭ٚيٜٛات باملط١ْٚ، مما ميٓشٗا اَها١ْٝ َٛانب١ ايتطٛضات تتُٝع ْعطٜ  -3
 ايتهًٓٛد١ٝ.

ٚؾُٝا ٜأتٞ ْػتعطض غت١ َٔ مناشز ْعط١ٜ تطتٝب ا٭ٚيٜٛات اييت اقذلسٗا عسز َٔ 
 اـدلا٤ ٚاملدتكني بٛنع ا٭دٓس٠.

" بؿإٔ تأثريات ٚغا٥ٌ اإلعالّ يف تطتٝب  & Show Mccmbsأمنٛشز " -أٚاًل :

 .(11)اجلُٗٛض أٚيٜٛات

ٜٚٸكسّ ٖصا ا٭منٛشز ض٩ٜت٘ بؿإٔ َػت٣ٛ ايتبأٜ بني اٖتُاّ اؾُٗٛض ببعض      
ايكهاٜا، ٚبني اٖتُاّ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ بايكهاٜا ْؿػٗا اييت ٜٗتِ بٗا اؾُٗٛض، ٚع٢ً 
ٕٸ تطنٝع ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ع٢ً قهاٜا،  ايطغِ َٔ ٖصا ايتٓاقض بني ايط٩ٜتني، إ٫ّ أ

أخط٣ ٖٞ َٛنع اٖتُاّ اؾُٗٛض، ٜٴػِٗ بذلق١ٝ تًو ايكهاٜا اييت ٚإُٖاشلا قهاٜا 
ناْت َٛنع تطنٝع ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ، َكابٌ تطادع املٛنٛعات اييت ناْت يف ايبس٤ 

  (.77)َٛنع اٖتُاّ اؾُٗٛض
ُٸٔ ٜهع      ٚع٢ً ايطغِ َٔ أ١ُٖٝ ٖصا ا٭منٛشز، يهٓ٘ مل ٜهؿـ يٓا بٛنٛح ع

أٚ َٔ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ؟، ٜٚ٪ؾط اـدلا٤ ْكاط ا٭دٓس٠، ٌٖ تبسأ َٔ اؾُٗٛض، 
 ايككٛض ٚايهعـ يف ٖصا ا٭منٛشز مبا ٜأتٞ.
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ٜ٪نس ٖصا ا٭منٛشز إٔ ع١ًُٝ ٚنع ا٭دٓس٠ ٖٞ ع٬ق١ غبب١ٝ َطًك١ ٚقسز٠ بني  -1 انجذيذ
 ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ٚمجٗٛضٖا ٫ تتأثط باحملٝط اـاضدٞ.

ٕٸ أدٓس٠ اؾُٗٛض تتؿاعٌ يف  -2 أسٝإ أخط٣ َع نؿـ عسز َٔ ايسضاغات أ
ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ، ٚتٴػِٗ يف ٚنع بعض أدٓستٗا، مبع٢ٓ آخط إٔ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ تتأثط 
بأدٓس٠ اؾُٗٛض، ؾه٬ً عٔ تأثرلٖا يف قطاعات ٚاغع١ َٔ اؾُٗٛض، ٜٚعزاز تأثرل 
ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ يف اؾُٗٛض ّنًُا انؿض املػت٣ٛ ايجكايف ي٘، ؾه٬ً عٔ نعـ مّتػه٘ 

 (.78)اف اييت ٜ٪َٔ بٗا ايؿطز، ٚعسّ تأثطٙ بطأٟ اؾُاع١بايتكايٝس ٚا٭عط

اغؿٌ ٖصا ا٭منٛشز زٚض املتػرلات ايٛغٝط١ يف ع١ًُٝ ايتأثرل، ع٢ً ايطغِ َٔ إٔ   -3
 .(79)ع١ًُٝ ٚنع ا٭دٓس٠ ٖٞ ع١ًُٝ زٜٓاَٝه١ٝ ت٪ثط ٚتتأثط بايعطٚف احملٝط١ بايكهاٜا

 .يع١ًُٝ ٚنع األدٓس٠" Roger & Dearingثاْٝا: أمنٛشز ضٚدط ٚزٜطٜٓر " 
ٜكسّ ٖصا ا٭منٛشز ض٩ٜت٘ بؿإٔ ع١ًُٝ تطتٝب ا٭ٚيٜٛات، ٜٚط٣ إٔ ٖٓاى ث٬ث١ 

  -(:80)َتػرلات ت٪زٟ زٚضًا دٖٛطٜا يف ٚنع ا٭دٓس٠ ٖٚٞ
أدٓس٠ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ تؿٌُ املٛنٛعات اييت تهعٗا ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ  -1

كات اٱع٬ّ اؾسٜس  نُٔ قا١ُ٥ املتٓٛع١ "ايتًؿعٜٕٛ، ايطازٜٛ، ايكشـ، ؾه٬ً عٔ تطبٝ
 أٚيٜٛاتٗا ٚاٖتُاَاتٗا.

أدٓس٠ اؾُٗٛض تؿٌُ املٛنٛعات اييت ٜهعٗا اؾُٗٛض يف أٚيٜٛات٘ ٜٚعسٖا   -2
 دع٤ٶا ًَُٗا بايٓػب١ إيٝ٘ ٜٚػع٢ إىل ؼكٝكٗا.

ا٭دٓس٠ ايػٝاغ١ٝ ٚتتُجٌ يف َاٜػع٢ ايػٝاغٕٝٛ إىل ؼكٝك٘، ٜٚعتكس املؿطعٕٛ  -3
 .(81)ايع١ًُٝ ايػٝاغ١ٝ أْٗا ؼع٢ با٭ٚي١ٜٛٚامل٪ثطٕٚ يف 

 ثايجا: أمنٛشز االْٛاع املدتًف١ يع١ًُٝ ٚنع األدٓس٠. 

ٕٸ ا٫دٓسات ايج٬خ " ايػٝاغ١ٝ، ٚامل٪غػات١ٝ،       ٜهؿـ ٖصا ا٭منٛشز عٔ أ
ٚٚغا٥ٌ اٱع٬ّ" ٖٞ تػتٗسف تطتٝب أٚيٜٛات اؾُٗٛض، ٜٚتِ شيو عٔ ططٜل ايٓكاف 

ضأٟ عاّ إظا٤ ايكهاٜا املتعسز٠ اييت تكع نُٔ ا٭دٓسات  ٚاؿٛاض ٭دٌ تؿهٌٝ
ايج٬خ، ٚتعٌُ ٖصٙ ا٭دٓس٠ يف ؾطٜل َٓػذِ أسٝاْا ٚقس تتٓاؾؼ َع بعهٗا، يًتأثرل 
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يف اٖتُاَات اؾُٗٛض، ٚدعً٘ ٜتب٢ٓ ض١ٜ٩ اسس٣ ٖصٙ امل٪غػات املتٓاؾػ١ ؾُٝا بٝٓٗا،  انجذيذ
ؼ عٓس سكٍٛ تعاضض ٜٚهٕٛ عًُٗا َٓػذُا سني تتٛاؾل يف ا٭ٖساف ، ٚتتٓاؾ

 . (82)أٖساؾٗا
 ضابعا: أمنٛشز تسفل االتكاٍ يف اثٓا٤ ع١ًُٝ ٚنع األدٓس٠ عرب َطسًتني. 

دا٤ ٖصا ا٭منٛشز بؿطٚع٘ ا٭ضبع١ بٛاغط١ زضاغات قاّ بٗا عسز َٔ ايباسجني يف  
، ايصٟ تهُٔ أبعازًا 1996اجملاٍ اٱع٬َٞ، متدض عٓٗا ٫ٚز٠ ٖصا ا٭منٛشز يف 

َؿّٗٛ اؾُٗٛض ايٓؿط قازلًا َؿذلنًا يف مناشد٘ ا٭ضبع١، ٚبطٚظ ؾهط٠ عس٠، ٚنإ 
ايتأثرل ا٫دتُاعٞ املتهٕٛ عدل ايٓكاف بني اؾطاز اجملتُع، َٚٔ ثِ تطنٝعٙ ع٢ً قه١ٝ 

 . (83)ؾاع١ً تِٗ اؾُٗٛض
  -:(84)ٚقػِ ٖصا ا٭منٛشز ع٢ً أضبع١ مناشز ؾطع١ٝ، ٖٚٞ

ًتني، ٚتٸتِ ؾٝ٘ ع١ًُٝ ٚنع ا٭دٓس٠ ا٭منٛشز ايه٬غٝهٞ يًتسؾل ع٢ً َطس -1
باْتكاٍ املهاَني يف أدٓس٠ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ إىل اؾُٗٛض عٔ ططٜل ٚغطا٤، ضمبا ٜهْٕٛٛ 

 قاز٠ ضأٟ عاّ أٚ نب ادتُاع١ٝ ٚاقتكاز١ٜ.

ا٭منٛشز املعهٛؽ يًتسؾل ع٢ً َطسًتني. ٚتتِ ع١ًُٝ ٚنع ا٭دٓس٠ يف ٖصا   -2
 ٗٛض، ٚتٓتٗٞ بٛغا٥ٌ اٱع٬ّ بٛاغط١ ايٛغطا٤.ا٭منٛشز بؿهٌ َعهٛؽ تبسأ َٔ اؾُ

ا٭منٛشز ايه٬غٝهٞ يع١ًُٝ ٚنع ا٭دٓس٠، ٚتتِ ؾٝ٘ ع١ًُٝ ٚنع ا٭دٓس٠ بس٤ًا  -3
 َٔ ايٛغطا٤، ثِ اؾُٗٛض بٛاغط١ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ.

ا٭منٛشز ايه٬غٝهٞ املعهٛؽ، ايصٟ ٜبسأ َٔ ايٛغطا٤، َٚٔ ثِ اؾُٗٛض،   -4
 ٜل ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ.ٚاخرلًا ٜتِ تبٓٝ٘ عٔ طط

ٜٚدلظ زٚض ايٛغطا٤ يف ا٭منٛشدني ا٭ٍٚ ٚايجاْٞ يف ع١ًُٝ ٚنع ا٭دٓس٠ بني      
ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ، ٚبني اؾُٗٛض، يف سني ٜعٗط زٚض ايٛغطا٤ يف ا٭منٛشدني ايجايح 
ٚايطابع نأغاؽ يف ايع١ًُٝ، مبع٢ٓ إٔ ع١ًُٝ ٚنع ا٭دٓس٠ ٫تتِ مبععٍ عٔ ايٛغطا٤، 

َٚكسض املٛنٛعات اييت تتبٓاٖا ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ أٚ اييت ٜهعٗا اؾُٗٛض  ِٖٚ اغاغٗا،
 .(85)يف أٚيٜٛات٘

 



 
 

395 
 

 اإلعالم نىسائم وانتعرض اإلعالم نظريات/  انرابع انفصم

 انجذيذ
 خاَػا: األمنٛشز املٛغع يع١ًُٝ ٚنع األدٓس٠. 

ٜهؿـ ٖصا ا٭منٛشز عٔ ٚدٛز ع٬ق١ بني اؾُٗٛض ٚٚغا٥ٌ اٱع٬ّ     
اَا عٔ  ٚايػٝاغٝني، ٜٚ٪نس ع٢ً تأثرل قاْعٞ ايكطاض ايػٝاغٞ يف أدٓس٠ اؾُٗٛض،

ططٜل ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ أٚ عٔ ططٜل ايٛاقع، ٚإٔ ٖصا ايٛاقع ميجٌ اجملاٍ ايط٥ٝؼ يف 
ع١ًُٝ ٚنع ا٭دٓس٠، ايصٟ ٜ٪ثط يف اٖتُاَات اؾُٗٛض ٚقاْعٞ ايكطاض ايػٝاغٞ 

 ٚٚغا٥ٌ اٱع٬ّ. 
 غازغا: أمنٛشز ٚنع األدٓس٠: ٚغا٥ٌ اإلعالّ، ٚاجلُٗٛض ٚاملؤغػات. 

دٛز ع٬قات غبب١ٝ بني ا٭دٓسات باْٛاعٗا، ؾايعطٚف ٜؿذلض ٖصا ا٭منٛشز ٚ  
املٛنٛع١ٝ ت٪ثط يف "ايتػط١ٝ ا٫خباض١ٜ، َٚعتكسات اؾُٗٛض ٫ غٸُٝا ايكؿ٠ٛ َِٓٗ، 

ؾه٬ً عٔ ايتأثرل احملتٌُ شلصٙ ايعطٚف يف قاْعٞ ( 86)بؿإٔ أ١ُٖٝ ايكهاٜا ٚطبٝعتٗا "
ايعطٚض ا٫خباض١ٜ شلا تأثرل ايكطاض ايػٝاغٞ املتكٌ باملٛنٛعات شات ايك١ً، نُا إٔ 

بؿهٌ َباؾط يف أؾهاض ايٓدب١، ٚاؾُٗٛض ايعاّ، ٚبؿهٌ غرل َباؾط يف املػ٪ٚيني 
ايتٓؿٝصٜني يف تبٸين ايكهاٜا املٛنٛع١، ٜٚهؿـ ٖصا ا٭منٛشز عٔ ايع٬ق١ بني ايكؿ٠ٛ  

أٟ ٚاؾُٗٛض ايعاّ، ٚبني ا٭دٓس٠ ايتٓع١ُٝٝ بأْٗاع٬ق١ شات طبٝع١ تطان١ُٝ، ٚإٔ يًط
ايعاّ تأثرلٙ املػتكٌ يف أؾهاض ايٓدب ٚٚنع ا٭دٓس٠ ايتٓع١ُٝٝ، ٚأغُٗت زضاغات 
عسٜس٠ يف فاٍ اٱع٬ّ يف ؼسٜس ايع٬ق١ بني أدٓسات اؾُٗٛض ٚٚغا٥ٌ اٱع٬ّ 

 .(87)ٚامل٪غػات اؿه١َٝٛ

 فطٚض ْظط١ٜ تطتٝب األٚيٜٛات 

ٕٸ      يٛغا٥ٌ اٱع٬ّ تاثرلًا نبرلًا  تكسّ ْعط١ٜ تطتٝب ا٭ٚيٜٛات اؾذلانا ض٥ٝػًا: ٖٛ أ
يف ؾس اْتباٙ اؾُٗٛض مٛ َٛنٛعات ٚأسساخ َع١ٓٝ تعٌُ ٖصٙ ايٛغا٥ٌ ع٢ً تطقٝتٗا 

 .(88ح)بٛاغط١ ايذلنٝع عًٝٗا ٚعطنٗا بأؾهاٍ َتٓٛع
  -ٚتؿذلض ٖصٙ ايٓعط١ٜ َاٜأتٞ:
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 ٫ تػتطٝع ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ إٔ تعطض املٛنٛعات مجٝعٗا اييت تِٗ اجملتُع، امنا -1 انجذيذ
ىتاض ايكا٥ُٕٛ ع٢ً ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ بعهٗا، ٜٚتِ ايذلنٝع عًٝٗا ٚايتشهِ يف طبٝعتٗا 

 .(89)َٚهُْٛٗا

مبكسٚض ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ تػٝرل قٓاعات اؾُٗٛض ٚتٛدِٝٗٗ مٛ املٛنٛعات اييت   -2
 .(90)ٜؿهطٕٚ بٗا، ٚتؿؿٌ يف ؼسٜس ايهٝؿ١ٝ اييت ٜؿهطٕٚ بٗا

اؾُٗٛض بايكهاٜا ٚاملٛنٛعات امل١ُٗ، نُا تٴػِٗ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ يف تعًِٝ   -3
 (.91)مبكسٚضٖا ايهؿـ عٔ ا٭١ُٖٝ اييت تبًػٗا تًو املٛنٛعات

تطغِ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ايكٛض٠ ايص١ٖٝٓ، ّٚؼسز ٚدٗات ْعط اؾُٗٛض   -4
 .(92)ٚاملٛنٛعات ٚايكهاٜا املتٓٛع١

 املتّػريات ايٛغٝط١ 

ات ا٫دتُاع١ٝ املتعسز٠ ا٭غباب، إٕ ع١ًُٝ ٚنع ا٭دٓس٠ ٖٞ دع٤ َٔ ايعاٖط    
٫ٚ ميهٔ سكط املتػٸرلات ايٛغٝط١، ٚزضد١ تأثرلٖا يف عٛخ تطتٝب ا٭دٓس٠ ٫غتُطاض 
ايبشٛخ يف ٖصا اجملاٍ، ٚيهٔ مث١ َتػرلات اتؿل اـدلا٤ يف تاثرلٖا بسضدات َع١ٓٝ يف 

  -تسعِٝ ٚنع ا٭دٓس٠ َٚٔ أِٖ ٖصٙ املتػرلات:
 االتكاٍ ايؿدكٞ.  -1

ٜٴػِٗ ا٫تكاٍ ايؿدكٞ يف ؼكٝل اْػذاّ بني َا ٜٴعطض بٛاغط١ ٚغا٥ٌ     
اٱع٬ّ، ٚبني َاٜسٚض َٔ أسازٜح َؿذلن١ يف أٚغاط اؾُٗٛض، ٚإٔ تػًٝط ايه٤ٛ 
ع٢ً ايكهاٜا َجاض اؾساٍ ٚايٓكاف بني ا٭ؾدام، َٔ قبٌ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ، ٜ٪زٟ إىل 

سعِٝ َٛقـ غًيب، اشا مل ٜتشكل تسعِٝ أُٖٝتٗا يس٣ اؾُٗٛض، ٚاسٝاْا ٜ٪زٟ إىل ت
ا٫ْػذاّ بني ايٓكاف ٚاؾساٍ ايصٟ وسخ بني ا٭ؾطاز بؿإٔ بعض ايكهاٜا، ٚبني 

 . (93)َاٜٴعطض عٔ ططٜل ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ بؿإٔ ايكهاٜا ْؿػٗا
" إىل ٚدٛز زٚض ؾاعٌ ي٬تكاٍ ايؿدكٞ يف خًل Erbringٚأؾاضت زضاغ١ "   

َهُٕٛ عٔ ططٜل ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ، َٓطًك١ً  َٛقـ َتطابل يًذُٗٛض َع َاٜٴعطض َٔ
ٕٸ ايٓكاؾات اييت ؼكٌ بني ا٭ؾطاز ٚاؾُاعات تٴػِٗ يف ضؾع َػت٣ٛ تطنٝعِٖ  َٔ أ
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ع٢ً ايكهاٜا ْؿػٗا، إشا عطنت بٛاغط١ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ، ٚاسٝاًْا ٜ٪زٟ ا٫تكاٍ  انجذيذ
ايؿدكٞ، إىل أسساخ َٛقـ غًيب، يف تطتٝب أدٓس٠ اؾُٗٛض َٔ قبٌ ٚغا٥ٌ 

ّ، مبع٢ٓ سني ٜتٓاقض قت٣ٛ ايٓكاف بني أؾطاز اؾُٗٛض ٚبني َاتعطن٘ ٚغا٥ٌ اٱع٬
اٱع٬ّ ضمبا غٝٴػِٗ يف انعاف زٚض ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ يف تطتٝب أدٓس٠ اؾُٗٛض، إظا٤ 

" يف تٛنٝح  Wantaاملٛنٛعات ْؿػٗا املجاض٠ يًشٛاض بني ا٭ؾطاز، ٚتتذ٢ً زضاغ١ " 
عات يف اؿس َٔ تأثرل ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ يف ٚنع اغٗاّ ايٓكاؾات اييت ؼكٌ بني اؾُا

 .(94)أدٓس٠ اؾُٗٛض
 طبٝع١ ايكهاٜا. -2

ت٪ثط طبٝع١ ايكهاٜا يف ٚنع أدٓس٠ اؾُٗٛض، ؾبعهٗا ٜعس ًَُٛغا ٚع٢ً متاؽ    
َع اؾُٗٛض،  ٚبعهٗا يٝؼ ع٢ً ق١ً َباؾط٠ باؾُٗٛض، ْٚعين باملٛنٛعات املباؾط٠، 

، ٚشلا متاؽ َباؾط َع٘ ٜٚؿُٗٗا ٚي٘ َكسض٠ ع٢ً تًو اييت ميًو عٓٗا ايؿطز خدل٠
تكٛضٖا، أَا املٛنٛعات غرل املًُٛغ١ أٚ اجملطز٠، ؾتعين تًو املٛنٛعات اييت ٫ميًو 
سٝاشلا ايؿطز أ١ٜ خدل٠ ؾدك١ٝ، ٚيٝؼ ي٘ متاؽ َباؾط َعٗا، ٜٚعٗط َػت٣ٛ تأثرل طبٝع١ 

ر اييت خًكت ايٝٗا ايكهاٜا بٛنٛح يف ٚنع أدٓس٠ اؾُٗٛض َٔ ايتٓاقض يف ايٓتا٥
ايسضاغات، ؾبعض ْتا٥ر ايسضاغات تؿرل إىل زٚض ؾاعٌ يٛغا٥ٌ اٱع٬ّ يف ٚنع 
أدٓس٠ اؾُٗٛض سٝاٍ ايكهاٜا املًُٛغ١، أنجط َٔ َكسضتٗا إظا٤ ايكهاٜا غرل املًُٛغ١، 
يف سني خًكت ْتا٥ر زضاغات أخط٣، إىل َٓح تؿٛم يٛغا٥ٌ اٱع٬ّ، يف تطتٝب 

 . (95)ٍ ايكهاٜا غرل املًُٛغ١ أٚ اجملطز٠أٚيٜٛات اؾُٗٛض سٝا
 ا١ُٖٝ ايكهاٜا.  -3

تعزاز ؾاع١ًٝ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ يف تطتٝب أٚيٜٛات اؾُٗٛض، نًُا أضتؿعت أ١ُٖٝ     
ٖصٙ ا٭ٚيٜٛات يًذُٗٛض، ٜٚٓدؿض زٚضٖا سُٝٓا ٫ تهٕٛ شلا أ١ُٖٝ َباؾط٠ َع٘، 

ملتكٌ بَُٗٛ٘ اي١َٝٛٝ، ؾايؿطز عاز٠ ٜطغب يف َتابع١ املٛنٛعات شات احملت٣ٛ ا
ٚاٖتُاَات٘ ايػٝاغ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ، َٚاٜتكٌ مبشٝط٘، ٚب٦ٝت٘ اييت ٜعٝـ ؾٝٗا، ٫ٚ ٜٗتِ 
نجرلًا مبا تعطن٘ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ بؿإٔ قهاٜا بعٝس٠ عٔ اٖتُاَات٘، ٚايؿطز انجط اتػاقًا 

يت تٗسز نٝاْ٘، ٚاٖتُاًَا باملٛنٛعات اييت شلا تأثرل َباؾط يف سٝات٘، نايهٛاضخ ايب١ٝ٦ٝ اي
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ؾه٬ً عٔ اؿطٚب ٚا٭ٚب١٦ ٚايكطاعات ايساخ١ًٝ اييت تٗسز آَ٘ ٚاغتكطاضٙ ع٢ً  انجذيذ
 .(96) ا٭قعس٠ ناؾ١

 اخلكا٥ل ايسميػطاف١ٝ.  -4

تٛقًت ايسضاغات بؿإٔ تأثرل اـكا٥ل ايسميػطاؾ١ٝ يف زٚض ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ يف    
ؾبعض ايسضاغات أثبتت ٚنع أدٓس٠ اؾُٗٛض، إىل ْتا٥ر َتٓاقه١ يف ٖصا ايؿإٔ، 

ٚدٛز تأثرل يٓٛع ايطبك١ ا٫دتُاع١ٝ يف ايتعاطٞ َع املهُٕٛ اٱع٬َٞ، يف سني 
ٚدست زضاغات أخط٣ عسّ ٚدٛز اضتباط ٚثٝل بني اـكا٥ل ايسميػطاؾ١ٝ، ٚبني 

 .(97)تطتٝب أدٓس٠ اؾُٗٛض َجٌ زضاغ١ "بػْٝٛٞ"
 ْٛع ايٛغ١ًٝ املػتدس١َ.  -5

ثط اؾُٗٛض بؿ٦ات٘ ٚطبكات٘ بٓٛع ايٛغ١ًٝ اٱع١َٝ٬ اييت بات َٔ ايبسٜٗٝات تأ     
ٜتعطض شلا، ٚمل ٜهتـ بؿس٠ ايتعطض، ؾذُٗٛض ايكشاؾ١ املطبٛع١ ٫ ٜهٕٛ بايهطٚض٠ 
مجٗٛض ايتًؿعٜٕٛ، نُا إٔ مجٗٛض ايطازٜٛ يٝؼ ٖٛ مجٗٛض اٱع٬ّ اؾسٜس بتطبٝكات٘ 

يٛاسس٠ بؿإٔ املهُٕٛ ايصٟ املتعسز٠ ، ؾه٬ً عٔ اْكػاّ مجٗٛض ايٛغ١ًٝ اٱع١َٝ٬ ا
 .(98)تكسَ٘ ايٛغ١ًٝ اٱع١َٝ٬ ْؿػٗا

ٜٚدلظ زٚض اٱع٬ّ اؾسٜس بتطبٝكات٘ املتعسز٠ بؿإٔ ايتأثرل ايصٟ وسث٘ يف تطتٝب     
أٚيٜٛات اؾُٗٛض، اش أزلٗت بؿهٌ ؾاعٌ يف تطتٝب أٚيٜٛات٘ عٔ ططٜل َآٜؿطٙ 

ْاتِٗ ايؿدك١ٝ أٚ عٔ ططٜل املػتدسَٕٛ ع٢ً قؿشاتِٗ يف ايؿٝؼ بٛى أٚ يف َسٚ
َاٜبجْٛ٘ يف تطبٝل ايٝٛتٝٛب، ٚقس أز٣ ْؿط بعض تًو املهاَني بٛاغط١ اٱع٬ّ 
اؾسٜس، إىل تؿهٌٝ ضأٟ عاّ بني أؾطاز اؾُٗٛض، ٫غٸُٝا َاٜتعًل با٭ظَات ايػٝاغ١ٝ 

 .(99)ٚا٫قتكاز١ٜ ٚا٭١َٝٓ اييت تٓؿأ بني َهْٛات ايؿعب
 تٛقٝت اثاض٠ املٛنٛعات.  -6

أثبتت ايسضاغات يف تطتٝب أٚيٜٛات اؾُٗٛض، إٔ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ تهٕٛ أنجط    
تاثرلًا يف ا٭ٚقات اييت وتاز ؾٝٗا ايؿطز يًشكٍٛ ع٢ً املعًَٛات بؿإٔ ايكهاٜا اييت 
تُٗ٘، ؾؿٞ ا٫ظَات ايػٝاغ١ٝ ٚا١َٝٓ٫ ٚايهٛاضخ ايطبٝع١ٝ، تتٛيس ضغب١ يس٣ اؾُٗٛض 

ض ا٭سهاّ بؿأْٗا، ؾه٬ً عٔ ظٜاز٠ ؾاع١ًٝ إغٗاّ بتؿػرل ا٫سساخ، َٚٔ ثِ إقسا
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ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ يف بٓا٤ أدٓس٠ اؾُٗٛض يف اؿ٬ُت ا٫ْتداب١ٝ، نُا اثبتت شيو زضاغ١  انجذيذ
ايباسح ا٭ملاْٞ "بطٚغٝاؽ " يف ايتعطف ع٢ً ايهٝؿ١ٝ اييت ٜتِ ؾٝٗا تطتٝب أدٓس٠ 

 .  (100)ايٓاخبني يف اجملتُع ا٫ملاْٞ
 يٛنع األدٓس٠. املس٣ ايعَاْٞ  -7

ٕٸ ٖٓاى فا٫ً ظًَٓٝا بني اضغاٍ     ٜٛدس اتؿام بني ايباسجني يف فاٍ ٚنع ا٭دٓس٠  بأ
ايطغاي١، ٚبني سسٚخ ايتأثرل ؼت َاٜٴعطف بايتأثرل ايذلانُٞ ملهُٕٛ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ، 
ؾشني ٜعاز تهطاضٙ ٚقٝاغت٘ ٚٚنع٘ باؾهاٍ ؾ١ٝٓ ؾٝك١، ميهٔ ي٘ إٔ ٜٴػِٗ بؿاع١ًٝ يف 

ٝب أٚيٜٛات اؾُٗٛض، نُا خًكت ايسضاغات إىل ٚدٛز اضتباط ٚانح بني املس٣ تطت
ايعَين ايصٟ وسخ، ٚبني ْٛع ايٛغ١ًٝ اٱع١َٝ٬، ؾايتًؿعٜٕٛ ي٘ َس٣ ظَين يف أسساخ 
ايتأثرل ىتًـ عٔ املس٣ ايعَين ايصٟ ؼسث٘ تطبٝكات اٱع٬ّ اؾسٜس بتكٓٝؿاتٗا 

 .(101)ؾت٢

 ظط١ٜ تطتٝب األٚيٜٛات َٛاطٔ ايك٠ٛ ٚايككٛض يف ْ

 أٚال: ادنابٝات ايٓظط١ٜ 

٫ؽًٛا ا١ٜ ْعط١ٜ َٔ ٖٓات ٚقكٛض تٓتكس بػببٗا أٚ اهابٝات ؼػب شلا ٚمتٝعت     
ْعط١ٜ تطتٝب ا٭ٚيٜٛات بتؿٛم َٛاطٔ قٛتٗا ع٢ً َٛاطٔ نعؿٗا، ٚأِٖ عٓاقط ايك٠ٛ 

  -يف ْعط١ٜ تطتٝب ا٭ٚيٜٛات نُا ٜأتٞ :
ـكب١ نُا ٜكؿٗا " َانُبٛؽ " ٱغٗاَٗا يف ايٛيٛز إىل تٴعس َٔ ايٓعطٜات ا -1

فا٫ت عج١ٝ دسٜس٠، ؾه٬ً عٔ قسضتٗا يف اغتٝعاب أعاخ يف سكٌ ا٫تكاٍ 
 . (102)ٚا٫دتُاع ٚايع٬قات

تطنٝعٖا ع٢ً زٚض ايعاًَني يف ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ يف ايتأثرل يف إقساض ايكطاض َٓشٗا   -2
ه٬ً عٔ نْٛٗا أعطت فا٫ً عجٝا ؿكٍٛ ايػٝاغ١ٝ َٛقعا َُٗا يف أدٓس٠ اؿهَٛات، ؾ

 . (103)ٚا٫دتُاع ٚايع٬قات ايعا١َ

املط١ْٚ اييت اَتاظت بٗا ٖصٙ ايٓعط١ٜ َهٓتٗا َٔ ادطا٤ زضاغات تػتُط ملس٠ ظ١َٝٓ  -3
ط١ًٜٛ، ؾه٬ً عٔ َطْٚتٗا يف ايبشٛخ اييت تٴذط٣ يف اٚقات ظ١َٝٓ قكرل٠ ، َجٌ 
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يف تأثرل ايكهاٜا املًُٛغ١، ٚغرل املًُٛغ١ يف تطتٝب  اييت عجت   "show"زضاغ١ انجذيذ
أٚيٜٛات اؾُٗٛض اييت اغتُطت ملس٠ مثإ غٓٛات، ٚزضاغات أخط٣ أغُٗت يف تأطرل 

 .(104)ايٓعط١ٜ اييت ادطاٖا ايباسجإ "َانُبٛؽ ٚؾٛ"

ععظت ْعط١ٜ تطتٝب ا٭ٚيٜٛات ا١ُٖٝ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ يف اجملتُع، ؾه٬ً عٔ أْٗا  -4
ايتأثرل ايذلانُٞ، يًُس٣ ايطٌٜٛ ايصٟ ٜتشكل دٸطا٤ ايتٸعطض املػتُط  أنست ع٢ً

  (.105)يٛغا٥ٌ اٱع٬ّ ٚاْعهاغ٘ يف ايتأثرل يف اجملتُع

تعطٞ ٖصٙ ايٓعط١ٜ فا٫ً يًباسجني يف إدطا٤ ايبشٛخ املٝسا١ْٝ ايتذطٜب١ٝ ، َجًُا   -5
 زلشت شلِ يف َعطؾ١ ايتأثرل ايٓاتر َٔ املتػرلات ايٛغٝط١. 

 ْكاط ايككٛض يف ايٓظط١ٜ : اًْٝاث

مل تأخص ٖصٙ ايٓعط١ٜ يف بساٜاتٗا ايسٚض املؿذلض يًُتػٶرلات ايٛغٝط١، ٚست٢ بعس  -1
تأنٝس ٖصٙ ايٓعط١ٜ ع٢ً املتػرلات ايٛغٝط١، ٚظٗطت ْتا٥ر زضاغات تؿرل إىل سٝاز١ٜ 

كٌ بسٚض بعض املتٸػرلات ٚتٓاقض ايٓتا٥ر بؿإٔ َتػرلات أخط٣، مما ٜععظ ا٫ْتكاز املت
  (.106)املتػرلات ايٛغٝط١

ؼٝعات ٚسادات اؾُٗٛض ت٪زٟ زٚضًا اغاغًٝا يف ٚنع ا٭دٓس٠ ، ؾكس ٚدس إٔ  -2
اؾُٗٛض ٫ ميٓح ا٫ٖتُاّ ْؿػ٘ يبعض املٛنٛعات اييت متٓشٗا ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ 

 (.107)اٖتُاَاتٗا

ع٬ّ يف تػؿٌ ْعط١ٜ تطتٝب ا٭ٚيٜٛات ايتأثرل ايذلانُٞ ملهُٕٛ ٚغا٥ٌ اٱ -3
 (.108)املس٣ ايككرل، ؾه٬ً عٔ تبأٜ ض١ٜ٩ ايباسجني يًُس٣ ايعَين يٛنع ا٭دٓس٠

تػؿٌ ٖصٙ ايٓعط١ٜ تأثرلات ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ا٭خط٣، ٚتأنٝسٖا ع٢ً تأثرل  -4
 ايكشاؾ١ يف ٚنع ا٭دٓس٠، مما هعًٗا عطن١ ي٬ْتكاز يف عكط اٱع٬ّ اؾسٜس ٚأْٛاع٘

(109) . 

ط بعض ايباسجني َِٚٓٗ " زٜٓٝؼ َانٌٜٛ" اْٗا تتساخٌ َع عست َٔ ٚد١ٗ ْع -5
غرلٖا َٔ ايٓعطٜات ٚغرل ٚانش١ املعامل ٚاؿسٚز، ؾٗٞ تتساخٌ َع ْعط١ٜ 

 .(110)ا٫غتدساَات ٚا٫ؾباعات ٚامنٛشز اْتؿاض املعًَٛات ع٢ً َطسًتني
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 يكس بطظت تػا٫٩ت ضاؾكت ايتطٛضات اؿسٜج١ يف تهٓٛيٛدٝا اٱع٬ّ، َؿازٖا     انجذيذ
ٌٖ ميهٔ تطبٝل ؾطٚض ٖصٙ ايٓعط١ٜ ع٢ً اٱع٬ّ اؾسٜس، نُا ناْت تطبل ع٢ً 
ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ايتكًٝسٟ؟، ٫ٚغٸُٝا إٔ ٖصٙ ايتهٓٛيٛدٝا أتاست يًؿطز ايتعطض 
يًُهاَني، َٔ زٕٚ اؿاد١ إىل ؾًذل٠ ايكا٥ِ با٫تكاٍ أٚ سطاؽ ايبٛاب١، ٚأؾاضت 

 ٚنع أدٓس٠ اؾُٗٛض، عٔ ططٜل زضاغات سسٜج١ إىل ؾاع١ًٝ اٱع٬ّ اؾسٜس يف
َاتعطن٘ تطبٝكات٘ َٔ ايكشـ ا٫يهذل١ْٝٚ، ؾه٬ً عٔ املٛاقع ا٫يهذل١ْٝٚ، ؾكس اْؿأت 
ايكشـ املطبٛع١ َٛاقع إيهذل١ْٝٚ، ٚقؿشات ع٢ً ايؿٝؼ بٛى ٚتٜٛذل، نُا ؾأت 
 قطات ايتًؿع٠ ٚا٫شاع١ إىل اْؿا٤ َٛاقع إيهذل١ْٝٚ تػتدسّ يًتؿاعٌ َع املػتدسَني،
ٚتكسِٜ ايٓؿطات ا٫خباض١ٜ، نُا اعتُست ع٢ً أضؾؿ١ ايدلاَر ٚايٓؿطات اييت تعطض، 
مما اتاح يًذُٗٛض ايٛقٍٛ ايٝٗا، ٚمل ٜتٛقـ ا٫َط عٓس ٖصا، بٌ ٖٓاى بح َباؾط 
َٸُا أتاح يٮؾطاز  يًكٓٛات ايؿها١ٝ٥ بٛاغط١ ا٫ْذلْت، ٚبح اشاعٞ يًُشطات ايعامل١ٝ، 

 ايٛقٍٛ إيٝ٘ َٔ زٕٚ عٓا٤.

 ْظ١ُ ايعا١َ يٛنع األدٓس٠ اال

تؿرل بعض ايسضاغات إىل ع١ًُٝ تبازٍ ا٭زٚاض، يف املٛنٛعات اييت تجرلٖا     
ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ٚتطنع عًٝٗا، ؾشني تدلظ قه١ٝ، ؽتؿٞ ا٭خط٣ اييت ناْت ّقط اٖتُاّ 
ٕٸ ع١ًُٝ ٚنع ا٭دٓس٠، ؽهع يًؿطظ ٚاملطاقب١ ٚايذلؾٝح،  تًو ايٛغا٥ٌ، ؾه٬ً عٔ أ

ا ٜٓتح عٓٗا زا٥ُا تكًٝل عسز املٛنٛعات املجاض٠ بٛاغط١ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ، ٚتٴكػِ َٸُ
  -أدٓس٠ ٖصٙ ايٓعط١ٜ ع٢ً َاٜأتٞ:

 . أدٓس٠ ٚغا٥ٌ اإلعالّ -1

ٕٸ ظٜاز٠ عسز ايٛغا٥ٌ اٱع١َٝ٬، ٚتهدِ عسز      أؾاضت بعض ايسضاغات إىل أ
يكهاٜا اييت تتٓاٚشلا ٚغا٥ٌ بطافٗا ٚظٜاز٠ َازتٗا اـدل١ٜ، مل تٴػِٗ يف ظٜاز٠ عسز ا

ٕٸ اؿس  اٱع٬ّ يف ٚقت قسز، ٚتطنع عًٝٗا ؾعًٗا َٔ اٖتُاَات اؾُٗٛض، ٚتط٣ أ
ا٫قك٢ ٖٛ مثا١ْٝ َٛنٛعات، ٭ٕ اـدلا٤ ٜطٕٚ إٔ ايتٛغع يف َعاؾ١ املٛنٛعات، 
ٜ٪زٟ إىل تؿتٝت اٖتُاّ ا٫ؾطاز بٗا، ٚإٔ ظٜاز٠ عسز ايٛغا٥ٌ اٱع١َٝ٬، ٚنجاؾ١ 
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١ٝ اـدل١ٜ أغُٗت يف ٚؾط٠ املعًَٛات إظا٤ ايكهاٜا املجاض٠، ٚمل تٴػِٗ يف ظٜاز٠ ايتػط انجذيذ
عسزٖا، ٭ٕ شيو ٜٓػذِ َع إضاز٠ املُٛيني ٚايكا٥ُني ع٢ً تًو ايٛغا٥ٌ ايكانٞ 

 . (111) بعسّ تؿتٝت اؾُٗٛض إظا٤ قهاٜا عس٠
 

 أدٓس٠ مجاعات ايهػط ٚاملكاحل   -2

ضًا ؾاع٬ً يف تطؾٝح ايكهاٜا اييت تهٕٛ قٌ ت٪زٟ مجاعات ايهػط، ٚاملكاحل زٚ  
اٖتُاّ أدٓس٠ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ، ٜٚٴكسّ بعض ايباسجني ض٩ٜتِٗ بٗصا ايؿإٔ بإٔ 
املٛنٛعات تطؾح بٛاغط١ ايكؿ٠ٛ ٚايٓدب ا٫قتكاز١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ إىل ٚغا٥ٌ 
 اٱع٬ّ، اييت بسٚضٖا تعٝس اْتادٗا ٚبجٗا إىل اؾُٗٛض، ٚاْعهػت ظٜاز٠ عسز مجاعات
ايهػط يف ايسٍٚ ايسميكطاط١ٝ، ع٢ً ظٜاز٠ عسز املٛنٛعات اييت تٛنع نُٔ أدٓس٠ 
ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ، ؾه٬ً عٔ اؾتساز املٓاؾػ١ بني اؾُاعات ايك١ٜٛ، ٚبني اؾُاعات 
ايهعٝؿ١، ايصٟ أغِٗ بأْعٚا٤ اؾُاعات ايهعٝؿ١، ٚتًو اييت مل تٗتِ مبا ٜطغب ب٘ 

س٠ عٔ اٖتُاَات٘، َٚع َطٚض ايٛقت تدلظ مجاعات اؾُٗٛض، عٔ ططٜل تبٓٝٗا قهاٜا بعٝ
   (.112)أخط٣ تهٕٛ انجط ؾُٗا ؿادات اؾُٗٛض

 أدٓس٠ اجلُٗٛض    -3

تٛدس قسزات ث٬ث١ تؿطض ٚدٛزٖا ع٢ً ع١ًُٝ ٚنع أدٓس٠ اؾُٗٛض، ٜٚأتٞ      
ػب قسز ايٛقت يف َكسَتٗا، إش ٜٴػِٗ ٖصا احملسز يف ظٜاز٠ تٓاؾؼ املكازض ؾُٝا بٝٓٗا يه

أنجط َا ميهٔ َٔ ٚقت ايؿطز، ٭ٕ ظٜاز٠ ايتعطض ملكسض ٜعين اْكام ايتعطض ملكسض 
آخط، يف سني ٜأتٞ قسز ايكسض٠ يف ايٛقٍٛ إىل َكازض املعًَٛات نُعٛم ثاْٞ يف 
ع١ًُٝ ٚنع ا٭دٓس٠،  ؾًٝؼ نٌ ا٭ؾطاز قازضٜٔ ع٢ً ايٛقٍٛ إىل املعًَٛات، نُا إٔ 

ؼ اؾُٝع ميتًهٕٛ املٗاضات اييت متهِٓٗ َٔ ايتهًٓٛدٝا زعُت ٖصا املعٛم ؾًٝ
 . (113)اغتدساّ ايتهًٓٛدٝا اؿسٜج١

ٚتٴعس ايكسض٠ ع٢ً ا٫غتٝعاب احملسز ايجايح ٚايط٥ٝؼ يف ع١ًُٝ ٚنع ا٭دٓس٠،    
ؾا٭ؾطاز شلِ طاقات قسٚز٠ يف اٱزضاى ٚايتصنط، ٚيف ايػايب ٜتعاٌَ ا٫غتٝعاب املعطيف 

ٔ املعًَٛات اييت تهٕٛ خاضد١ َٔ َكسضت٘ بططٜكتني، اَا يًؿطز َع ايٛؾط٠ ايهبرل٠ َ
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باٱُٖاٍ ٚايتذاٌٖ يًُعًَٛات اييت تتعًل بايكهاٜا اؾسٜس٠ اييت تطنع عًٝٗا ٚغا٥ٌ  انجذيذ
اٱع٬ّ، أٚ عٔ ططٜل ايتٛاقٌ بإهاب١ٝ َع املعًَٛات اؾسٜس٠، ٚتكًٌٝ ا٫ٖتُاّ 

ؾسٜس٠، ٜٚطتبط شيو بايتأثرل باملعًَٛات اييت ناْت ّقط اٖتُاَ٘ قبٌ عطض ايكهاٜا ا
ايعاطؿٞ ٚايكٝٛز ايٓؿػ١ٝ يٲؾطاز اييت تٴػِٗ يف ظٜاز٠ ايذلنٝع ع٢ً قهاٜا َطنع١ٜ ٜطاؾك٘ 
انؿاض إٖتُاَ٘ بايكهاٜا اييت ٜعسٖا غرل ١َُٗ، أٚ اْٗا يٝؼ َٔ أٚيٜٛات اٖتُاَات٘، 

ٌ اٱع٬ّ ٚت٪زٟ ٚؾط٠ املعًَٛات يف اسٝإ إىل ععٚف ناٌَ يًؿطز عٔ ايتعطض يٛغا٥
٫ٚقات َع١ٓٝ ؾكط، ٫غٸُٝا إشا ناْت تًو املعًَٛات ٫ تتٓاغب َع َا ٜؿهط ب٘ أٚ 

 .(114)ٜتعاضض َع َعتكسات٘
 أدٓس٠ ٚانعٞ ايػٝاغات   -4

تتكٌ أدٓس٠ ٚانعٞ ايػٝاغ١ بأدٓس٠ اؾُٗٛض، ٚت٪ثط ؾٝٗا ايكٝٛز ْؿػٗا اييت تٸعس     
ٗا تهٕٛ أنجط ؼسٜسًا يف ع١ًُٝ تطتٝب نُعٛم يف ع١ًُٝ ٚنع أدٓس٠ اؾُٗٛض، إ٫ أْ

أٚيٜٛات ٚانعٞ ايػٝاغات، ٚتطتبط أدٓس٠ ٚانعٞ ايػٝاغ١ با٭دٓس٠ ايػٝاغ١ٝ 
ايعا١َ شات ا٫ٖتُاّ املؿذلى إضتباطا ٚثٝكًا، ٭ٕ املٛنٛعات اييت ٜهعٗا اقشاب 
ايكطاض ٖٞ أٚيٜٛاتِٗ اييت ٜعًُٕٛ ع٢ً إٔ تهٕٛ نُٔ ايكهاٜا املجاض٠ عٔ ططٜل 

 . (115)ٌ اٱع٬ّٚغا٥
ٚتؿرل ايسضاغات ايعطب١ٝ إىل عسّ تطابل ايط٣٩ بني أدٓس٠ ٚانعٞ ايػٝاغ١ يف    

ُٸٝع مبػاس١ َٔ سط١ٜ ايتعبرل ٚا٫ْتدابات ايسميكطاط١ٝ، ٚبني  اجملتُعات ايػطب١ٝ اييت تت
ايسٍٚ ايعطب١ٝ اييت َا تعاٍ قه١َٛ، بأْع١ُ تتساخٌ، ٚتتعاضض ؾٝٗا أدٓس٠ اؾُٗٛض َع 

 .(115)س٠ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّأدٓ
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 انجذيذ
 ٖٛاَـ ايفكٌ ايطابع 

(1) M.Defluer and S.Ball-Rokeach,Theories of mass 
communication (3rd ed) New York,  David, McKay, company, 
Inc,1975,PP.69-89.   

ايساض  ، ايكاٖط٠ ، 3سػٔ عُاز َهاٟٚ ، ٚيًٝٞ ايػٝس ، ا٫تكاٍ ْٚعطٜات٘ املعاقط٠ ، ط(2)
 . 314، م 2006املكط١ٜ ايًبٓا١ْٝ ، 

  .285، م2010، برلٚت ، زاض ايٓٗه١ ايعطب١ٝ ،2َٞ ايعبس اهلل ، ْعطٜات ا٫تكاٍ ، ط ( 3)

  .285، م2010، برلٚت ، زاض ايٓٗه١ ايعطب١ٝ ،2َٞ ايعبس اهلل ، ْعطٜات ا٫تكاٍ ، ط(4)

، 2011ُإ ، زاض املٝػرل٠، ناٌَ خٛضؾٝس َطاز، ا٫تكاٍ اؾُاٖرلٟ ٚاٱع٬ّ، ع( 5)
 .126م

  .137، م2006َرلؾت ايططابٝؿٞ، ْعطٜات ا٫تكاٍ، ايكاٖط٠، زاض ايٓٗه١ ايعطب١ٝ ، ( 6)

، 2010قُس َٓرل سذاب، ْعطٜات ا٫تكاٍ، ايكاٖط٠ ، زاض ايؿذط يًٓؿط ٚايتٛظٜع، (7)
 .301م

  .2018، م1998، قاحل خًٌٝ ابٛ اقبع ، ا٫تكاٍ اؾُاٖرلٟ ،عُإ ، زاض ايؿطٚم (8)

ضؾا عازٍ ٚعًٞ عبس اشلازٟ، ْعطٜات اٱع٬ّ ض١ٜ٩ دسٜس٠، بػساز، زاض ا٭ضقِ يًطباع١، ( 9)
  .62، م2014

، تطمج١ : نُاٍ عبس 3( ًَؿني زٜؿًٛض ٚغاْسضا ضٚنٝتـ ، ْعطٜات ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ، ط10)
 .414، م 199ايط٩ٚف، ايكاٖط٠، ايساض ايسٚي١ٝ يًٓؿط ٚايتٛظٜع، 

 .182، م2014ني ؾؿٝل، ْعطٜات اٱع٬ّ ٚتطبٝكاتٗا،ايكاٖط٠ ، زاض ؾهط ٚؾٔ، سػٓ(11)

  .244 -243َٞ ايعبس اهلل  َكسض غابل ، م( 12)

  .63ضؾا عازٍ ٚعًٞ عبس اشلازٟ، َكسض غابل،  ( 13)

  .431ًَؿني زٜؿًٛض ، غاْسضا بٍٛ ، َكسض غابل ، م(14)

 .426 -425م ًَؿني زٜؿًٛض ، غاْسضا بٍٛ ، َكسض غابل ،(15)
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،  2003(قُٛز سػٔ ازلاعٌٝ، َباز٨ عًِ ا٫تكاٍ، ايكاٖط٠، ايساض ايعامل١ٝ يًتٛظٜع، 16) انجذيذ
  .278م

قُس بٔ غعٛز ايبؿط، ْعطٜات ايتأثرل اٱع٬َٞ ، ايطٜاض ، غٝٓا٤ يًسضاغات ٚاٱع٬ّ ، (17)
 .50، م 2004

عاقط٠ ، َكسض غابل ، م قاحل خًٌٝ ابٛ اقبع ، ا٫تكاٍ ٚاٱع٬ّ يف اجملتُعات امل(18)
169. 

  .170املكسض ْؿػ٘، م(19)

، 2006(َرلؾت ايططابٝؿٞ ٚعبس ايععٜع ايػٝس ، ْعطٜات ا٫تكاٍ ، ايكاٖط٠ ، زاض ايٓٗه١ ، 20)
  .143م

  .143(املكسض ْؿػ٘ ،م21)

 .149(ناٌَ خٛضؾٝس ، َكسض غابل ، م 22)

  279قُٛز سػٔ ازلاعٌٝ ، َكسض غابل ، م(23)

 .149خٛضغٝس ، َكسض غابل ، م ناٌَ (24)

  .279(قُٛز سػٔ ازلاعٌٝ ، َكسض غابل ، م25)

  .61قُس بٔ غعٛز  ايبؿط ، َكسض غابل ، م(26)

(27)Chei Sian Lee , New Media and Society ,originally published 
online , 25 September 2011,  P137.                              

،  2006ٌ ابٛ اقبع ،ا٫تكاٍ ٚاٱع٬ّ يف اجملتُعات املعاقط٠، َكسض غابل، قاحل  خًٝ(28)
 .164م

  .11ممسٚح َباضى ايطعٛز، َكسض غابل، م(29)

ٚدسٟ سًُٞ عبس ايعاٖط، ْعط١ٜ ا٫عتُاز ع٢ً ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ، ايكاٖط٠ ، ن١ًٝ ايعًّٛ (30)
 . 6، م2013ا٫دتُاع١ٝ، 
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ْعطٜات اٱتكاٍ، ايكاٖط٠، زاض اؿاَس يًٓؿط  (َكطؿ٢ ٜٛغـ نايف، ايطأٟ ايعاّ 31ٚ) انجذيذ
 .226،م2015ٚايتٛظٜع،

 . 237 -236(سػٔ عُاز َهاٟٚ ٚيًٝٞ ايػٝس ، َكسض غابل ، م32) 
، 2008سػين قُس ْكط، َكس١َ يف ا٫تكاٍ اؾُاٖرلٟ، ايهٜٛت، َهتب١ ايؿ٬ح يًٓؿط، (33)
 . 247م 
 . 226(َكطؿ٢ ٜٛغـ نايف، َكسض غابل، م34)
 . 304س َٓرل سذاب ،ْعطٜات اٱع٬ّ ٚاػاٖات ايتاثرل َكسض غابل ، م(ق35ُ)
 .306- 305(املكسض ْؿػ٘، م36)
 . 128 -127قُس عبس اؿُٝس، ْعطٜات اٱع٬ّ ، َكسض غابل، م( 37)
 .55ق٬ح قُس عبس اؿُٝس،، َكسض غابل، م ( 38)
 . 230َٓاٍ املعاٖط٠ ، َكسض غابل ، م (39)
 .55اؿُٝس ، َكسض غابل ، م ق٬ح قُس عبس(40)
، 2010(غٓا٤ قُس اؾبٛض ، ايطأٟ ايعاّ ايعطبٞ ٚايعاملٞ ، عُإ ، زاض اغا١َ يًٓؿط ، 41)
 . 149م
 . 9سًُٞ عبس ايعاٖط،  َكسض غابل، م ٚدسٟ(42)

(43)Chei Sian Lee , New Media and Society ,originally published 
online , 15 marchr 2015,  P459. 
(44) Benjamin Ka Lun , Electronic news ,originally published 
online, October 2015, p137 . 

 .170، م2015سػين قُس ْاقط، ْعطٜات اٱع٬ّ ، ابٛ ظيب، زاض ايهتاب اؾاَعٞ،(45)

 .233َٓاٍ َعاٖط٠، َكسض غابل، م(46)
 . 10ٚدسٟ سًُٞ عبس ايعاٖط ، َكسض غابل ، م(47)
 .147ايططابٝؿٞ، عبس ايععٜع ايػٝس، ْعطٜات ا٫تكاٍ ، َكسض غابل، م َطؾت (48)
 .233َٓاٍ املعاٖط٠، َكسض غابل، م(49)
 . 98، م 2011بػاّ عبس ايطمحٔ املؿاقب١ ، ْعطٜات اٱع٬ّ، عُإ، زاض اغا١َ، (50)
 .262ًَؿني زٜؿًٛض ٚغاْسضا  ضٚنٝتـ ، َكسض غابل، م(51)
 .309غابل ، مقُس عبس اؿُٝس ، َكسض (52)
 .344َٞ ايعبس اهلل ، َكسض غابل ، م(53)
 .476ًَؿني زٜؿًٛض ٚغاْسضا ضٚنٝتـ، َكسض غابل ، م(54)
 .263املكسض ْؿػ٘، (55)
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 .47ق٬ح قُس عبس اؿُٝس ، َكسض غابل ، م(56) انجذيذ
خايس قُس ٚيٝس ، ؾبهات ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ ٚزٜٓاَٝه١ٝ ايتػٝرل ، برلٚت ، َساضى ، (57)

 .77م ، 2011
 .89ؾاط١ُ ايعٖطا٤ عبس ايؿتاح، َكسض غابل، م( 58)
 2007(ضنا عبس ايٛادس اَني ، ايكشاؾ١ ا٫يهذل١ْٝٚ، ايكاٖط٠، زاض ايؿذط يًٓؿط ٚايتٛظٜع ، 59)

 .180، م
 .93عبس ايطظام ايسيُٝٞ ، ايكشاؾ١ اٱيهذل١ْٝٚ ٚايتهٓٛيٛدٝا ايطق١ُٝ ، َكسض غابل، م(60)

 .94املكسض ْؿػ٘، م (61)

باضع١ محع٠ ؾكرل، اغتدساّ اغتاش٠ داَع١ زَؿل ي٬ٱْذلْت ٚاٱؾباعات املتشكك١ َٓ٘، ف١ً (62)
 .2009ايعسز ا٭ٍٚ ٚايجاْٞ،  -25اجملًس  -داَع١ زَؿل

 

 ٖٛاَـ املبشح ايجاْٞ

(قُٛز قًٓسض، ْعطٜات اٱتكاٍ َٔ عكط اؾُاع١ إىل عكط اؾُاٖرل، ايهٜٛت، َهتب١ 63) 
 193، م2016ٛظٜع، ايؿ٬ح يًٓؿط ٚايت

(64)J.Wenner. Communication Theories Origins, new York : 
Hosting House      Publishers ,1982,p25  
(65)Bernard Cohen ,Press and Foreign Policy, Princeton 
University Press  New Jersey ,1970,p26                                       

  284ايعبس اهلل، َكسض  غابل، م  ْك٬ عٔ َٞ

(امحس ظنطٜا امحس، ْعطٜات اٱع٬ّ َسخٌ ٫ٖتُاَات ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ٚمجٗٛضٖا، املٓكٛض٠، 66)
 .16م2009املهتب١ ايعكط١ٜ، 

، 2004(ععٜع٠ عبسٙ، اٱع٬ّ ايػٝاغٞ ٚايطأٟ ايعاّ، ايكاٖط٠، زاض ايؿذط يًٓؿط ٚايتٛظٜع، 67) 
 .101م

  .177َكسض غابل، مسػين قُس ْكط، (68)

  .18(امحس ظنطٜا امحس ، َكسض غابل ، م69)

 .194قُٛز قًٓسض، َكسض غابل، م(70)

، 2013عبس ايطظام ايسيُٝٞ، ا٫ع٬ّ ٚازاض٠ ا٫ظَات، عُإ، زاض املػرل٠ يًٓؿط ٚايتٛظٜع، (71)
 .52م

 .149ناٌَ خٛضؾٝس ، َكسض غابل ، م(72)
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ُاٖرلٟ يف اجملتُعات املعاقط٠ ، َكسض غابل ، (قاحل خًٌٝ ابٛ اقبع ، ا٫تكاٍ اؾ73) انجذيذ
 .146م

 .147املكسض ْؿػ٘، م(74)

 .104(ععٜع٠ عبسٙ، َكسض غابل، م75)

 .31امحس ظنطٜا امحس ، َكسض غابل ، م(76)

 .198قُٛز قًٓسض، َكسض غابل، (77)

 .291سػٔ عُاز َهاٟٚ ٚيًٝٞ ايػٝس ، َكسض غابل ، م(78)

(79)Show & E.Martin,The Function of mass media agenda 
setting, journalism Quarterly ,Vol,69,No.4,1992,PP 902-920 

 .335ْك٬ عٔ َٓاٍ َعاٖط٠ ، َكسض غابل،           
                                                      .35امحس ظنطٜا امحس ، َكسض غابل ، م(80)
    .١92، َكسض غابل، م(بػاّ عبس ايطمحٔ املؿاقب81)

 . 36امحس ظنطٜا امحس ، َكسض غابل ، م(82)
  .198(املكسض ْؿػ٘، م83)
 .38املكسض ْؿػ٘، م (84)
 .38املكسض ْؿػ٘، م(85)
 .147قاحل خًٌٝ ابٛ اقبع، ا٫تكاٍ ٚا٫عٲَٞ اجملتُعات املعاقط٠ ، َكسض غابل، م (86)
 .92(بػاّ عبس ايطمحٔ املؿاقب١، َكسض غابل، م87)
 . 223َكطؿ٢ ٜٛغـ نايف، َكسض غابل، م  (88)
 .149(ناٌَ خٛضؾٝس، َكسض غابل ، 89)
قاحل خًٌٝ ابٛ اقبع ، ا٫تكاٍ ٚاٱع٬ّ يف اجملتُعات املعاقط٠ ، َكسض غابل ، (90)
 .145م
                         .222قاحل خًٌٝ ابٛ اقبع ،ا٫تكاٍ اؾُاٖرلٟ ، َكسض غابل ، (91)

         
  .329َٓاٍ َعاٖط٠ ، َكسض غابل ، م(92)

 .295عُاز سػٔ َهاٟٚ ٚيًٝٞ ايػٝس ، َكسض غابل ، م(93)
 .27امحس ظنطٜا امحس ، َكسض غابل ، م( 94)
 .293عُاز سػٔ َهاٟٚ ٚيًٝٞ ايػٝس ، َكسض غابل ، م(95)
 . 294املكسض ْؿػ٘ ، م( 96)
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ٝا ا٫تكاٍ ٚايطأٟ ايعاّ ، ايكاٖط٠ ، بػْٝٛٞ ابطاِٖٝ محاز٠ ، زضاغات يف ا٫ع٬ّ ٚتهًٓٛد(97) انجذيذ
 .209، م208عامل ايهتب ، 

 . 269َطؾٝت ايططابٝؿٞ ٚبطنات عبس ايععٜع، َكسض غابل ، م(98)
 .187-86سػين قُس ْكط، َكسض غابل، م(99)
 .269َطؾت ايططابٝؿٞ ٚبطنات عبس ايععٜع، َكسض غابل، م(100)
، عُإ، زاض فس٫ٟٚ 2تُعات املعاقط٠ ، طفس اشلاسلٞ ، تهًٓٛدٝا ا٫تكاٍ يف اجمل(101)

 . 73-7، م 2012يًٓؿط ٚايتٛظٜع، 
،  عُإ ، زاض فس٫ٟٚ يًٓؿط ٚايتٛظٜع ، 2قاحل خًٌٝ ابٛ اقبع ، قهاٜا اع١َٝ٬ ، ط(102)

 .36، م 2005
 .38املكسض ْؿػ٘، م ( 103)
ايكاٖط٠ يًتعًِٝ  سػٔ عُاز َهاٟٚ، ٚغاَٞ ايؿطٜـ، ْعطٜات ا٫ع٬ّ، ايكاٖط٠ ، داَع١(104)

 .124، م2000املؿتٛح،
 .36قاحل خًٌٝ ابٛ اقبع ، قهاٜا اع١َٝ٬ ، َكسض غابل ، م(105)
 . 122سػٔ عُاز َهاٟٚ ٚغاَٞ ايؿطٜـ ، َكسض غابل ، م((106)
 .276قُٛز سػٔ ازلاعٌٝ َكسض غابل م(107)
 .347، مقُس عبس اؿُٝس ، ْعطٜات ا٫ع٬ّ ٚاػاٖات ايتأثرل، َكسض غابل (108)
 .37قاحل خًٌٝ ابٛ اقبع ، قهاٜا اع١َٝ٬ ، َكسض غابل ، م(109)
 .275(قُٛز سػٔ ازلاعٌٝ ، َكسض غابل ، م110)
 .208بػْٝٛٞ ابطاِٖٝ محاز٠ ، َكسض غابل ، م(111)
 .207بػْٝٛٞ ابطاِٖٝ محاز٠ ، َكسض غابل ، م (112)
  .210(املكسض ْؿػ٘، م113)
، 2011ٛيٛدٝا ا٫ع٬ّ اؾُاٖرلٟ، عُإ، زاض اغا١َ، ؾٛاظ َٓكٛض اؿهِٝ، غٛغٝ(114)
 . 171م
 .171ؾٛاظ َٓكٛض اؿهِٝ، َكسض غابل، م(115)
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 اإلعالم نىسائم وانتعرض اإلعالم نظريات/  انرابع انفصم

  انجذيذ



 الفصل اخلامس

 الدراسة املًدانًة
 االعتناد على اإلعالم اجلديد

 أٍ العام إزاء األزمات يف العراقودوره يف تشكًل الر

 عالّ اجلسٜس ٚتؿهٌٝ ايطأٟ ايعاّ املبشح األٍٚ: اإل

 احملٛض األٍٚ: اخلكا٥ل ايسميػطاف١ٝ.

 احملٛض ايجاْٞ: االغتدساّ.

 احملٛض ايجايح: زٚافع اغتدساّ أعها٤ ايٓكابات امل١ٝٓٗ يإلعالّ اجلسٜس.

 احملٛض ايطابع: االعتُاز ع٢ً اإلعالّ اجلسٜس ٚاإلؾباعات املتشكك١ بؿإٔ األظَات.    

 االختباض ايتا٥ٞ ٚفطٚم ايسالالت  املبشح ايجاْٞ:

 احملٛض األٍٚ: ْتا٥ر اإلختباض ايتا٥ٞ يًفطٚض.

 احملٛض ايجاْٞ: فطٚم ايسالالت

 احملٛض ايجايح: اإلغتٓتادات
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 انميذانية انذراسة/ انخامس انفصم
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 انميذانية انذراسة/ انخامس انفصم

ٜٓكػِ ايؿكٌ اـاَؼ) ايسضاغ١ املٝسا١ْٝ( ع٢ً َبشجني: ٜتهُٔ ا٭ٍٚ           
ٜتهُٔ احملٛض ايجاْٞ ْتا٥ر ا٫غتدساّ أضبع١ قاٚض، أسسٖا ٜؿٌُ ايبٝاْات ايؿدك١ٝ، ٚ

يٲع٬ّ اؾسٜس ٚتؿهٌٝ ايطأٟ ايعاّ، ٜٚتهُٔ احملٛض ايجايح ايسٚاؾع َٔ اغتدساّ 
 اٱع٬ّ اؾسٜس، ٜٚتهٸُٔ احملٛض ايطابع: اٱؾباعات املتٸشكك١ بؿإٔ ا٭ظَات.

قات ٜٚٓكػِ املبشح ايجاْٞ ع٢ً ث٬ث١ قاٚض: ٜتهٸُٔ ا٭ٍٚ إختباض ايع٬          
 ا٫ضتباط١ٝ، ٚايجاْٞ ْتا٥ر اختباض ايؿطٚض، يف سني ٜؿتٌُ ايجايح اٱغتٓتادات.
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 انميذانية انذراسة/ انخامس انفصم

 املبشح األٍٚ: االغتدساّ.

 حملٛض األٍٚ: اخلكا٥ل ايسميػطاف١ٝ:ا 

  -اٚال: تٛظٜع ايع١ٓٝ ع٢ً ٚفل املّتػريات ايسميػطاف١ٝ، ٚناْت َا ٜأتٞ:

َٳجٌ اٱْاخ  %( َٔ املبشٛثني ناْٛا َٔ ايصنٛض، يف62532)     -1 سني 
 %(  َٔ ايع37568١ٓٝ)

 %( وًُٕٛ ؾٗاز٠ ايبهايٛضٜٛؽ.56506)  -2

 %( َبشٛثًا وًُٕٛ ؾٗاز٠ املادػترل.15515)  -3

 %( َٔ املبشٛثني وًُٕٛ ؾٗاز٠ ايسبًّٛ.13526)  -4

 %( َٔ املبشٛثني ساقًٕٛ ع٢ً ؾٗاز٠ ا٫عساز١ٜ ٚزْٚٗا.11536) -5

 ًٕٛ ؾٗاز٠ ايسنتٛضاٙ.%( َٔ املبشٛثني و4516ُ) -6

( %14577%( َٔ املبشٛثني ٜػهٕٓٛ َطنع املس١ٜٓ، َٚا ْػبت٘ )64520)  -7
%( 6582%( َِٓٗ ٜػهٕٓٛ ايٓٛاسٞ، ؾه٬ً عٔ )14520ٜػهٕٓٛ ا٫قه١ٝ، ٚ)

 َبشٛثني ٜػهٕٓٛ ايكط٣.

َٸجٌ ايععاب َا ْػبت٘ 78559) -8 %( َٔ املبشٛثني َتعٚدٕٛ، يف سني 
ٛٸظعٛا بني َطًل ٚأضٌَ َٚٓؿكٌ.  3597بت٘ )%( َِٓٗ، َٚا ْػ17542) (  ت

 (.11ٚي٬ط٬ع ع٢ً ايتؿاقٌٝ اْعط دسٍٚ)
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 انميذانية انذراسة/ انخامس انفصم

 ( تٛظٜع ايع١ٓٝ ع٢ً ٚفل املتػريات ايسميػطاف11١ٝدسٍٚ)

 اْاخ شنٛض ايٓٛع

اٱعساز 
 ٚايٓػب

329 62532% 199 37568% 

املػت٣ٛ 
 ايتعًُٝٞ

 اعساز١ٜ ٚزْٚٗا زبًّٛ بهايٛضٜٛؽ َادػترل زنتٛضاٙ

عساز اٱ
 ٚايٓػب

22 4516% 80 15515

% 
296 56506

% 
7
0 

13526

% 
6
0 

11536

% 

 قط١ٜ ْاس١ٝ قها٤ َس١ٜٓ ايػهٔ

ا٭عساز 
 ٚايٓػب 

 
33
9 

64520

% 
78 14577% 75 14520% 36 6582% 

اؿاي١ 
اٱدتُاع

١ٜ 

َٴٓؿكٌرررَأضٌَ   ررررررَٴطًل  اععب َتعٚز  ررر  

اٱعساز 
 ٚايٓػب 

41
5 

78559

% 
92 17542% 21 3597% 

 

 ( ايبٝاْات ايتفك١ًٝٝ فُٝا ٜتكٌ باحلاي١ االدتُاع12١ٝدسٍٚ)
  ١ األدتُاع١ٝـــاحلاي               اغِ ايٓكاب١   

 َٓفكٌ، اضٌَ، َطًل أععب َتعٚز ايٓكاب١ ت َٓفكٌ،اضٌَ، َطًل أععب َتعٚز ايٓكاب١ ت

 3 2 19 احتاز ايكشفٝني 12 - 1 23 ايكٝازي١ 1

 2 4 18 اغٓإ 13 3 6 15 احملإَٛ 2

 - 5 19 املعًُٕٛ ثاْٟٛ 14 1 2 21 املٗٓسغٕٛ 3

 - 4 20 َكٛضٕٚ 15 - 8 16 ايعضاعٕٝٛ 4

 - 4 20 ؾ٬س١ٝ 16 1 2 21 احلكٛقٕٝٛ 5

 - 2 22 َسقكٕٛ 17 - 2 22 األطبا٤ 6

 - 4 20 إشاعٕٝٛ 18 2 2 20 ايتؿهًٕٝٝٛ 7
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 انميذانية انذراسة/ انخامس انفصم

 - 1 23 قشؿٕٝٛ 19 2 3 19 ايكها٤ 8

 - 9 15 ؾعطا٤ 20 - 9 15 ١ٝاملٗٔ ايكش 9

 - 9 15 أزبا٤ 21 3 5 16 فٓإْٛ 10

َعًُٕٛ  11

 ابتسا٥ٞ

 3 8 13 عُاٍ 22 - 6 18

 

 ( ايتفاقٌٝ اجلع١ٝ٥ يتٛظٜع غهٔ أفطاز ايع13١ٓٝدسٍٚ)
 ــــهٔـــايػ اغِ ايٓكاب١

 قط١ٜ ْاس١ٝ قها٤ َطنع ايٓكاب١ ت قط١ٜ ْاس١ٝ قها٤ َطنع ايٓكاب١ ت

 3 3 4 14 احتاز ايكشفٝني 12 0 0 6 18 ايكٝازي١ 1

 2 3 3 16 اطبا٤ اغٓإ 13 3 2 4 15 احملإَٛ 2

 2 6 8 8 َعًُٕٛ ثاْٟٛ 14 2 4 6 12 املٗٓسغٕٛ 3

 2 2 4 16 َكٛضٕٚ 15 6 5 8 5 ايعضاعٕٝٛ 4

اجلُعٝات  16 2 2 5 15 احلكٛقٕٝٛ 5

 ايفالس١ٝ

7 4 6 7 

 2 3 5 14 َسقكٕٛ 17 1 1 3 19 األطبا٤ 6

 - 1 3 20 إشاعٕٝٛ 18 2 4 6 12 ايتؿهًٕٝٝٛ 7

 - 3 8 13 قشفٕٝٛ 19 1 4 4 15 مجع١ٝ ايكها٤ 8

 3 1 2 18 ؾعطا٤ 20 1 1 3 19 املٗٔ ايكش١ٝ 9

 1 4 7 12 أزبا٤ 21 - 2 9 13 فٓإْٛ 10

 4 7 6 7 عُاٍ 22 2 4 6 12 ابتسا٥ٞ 11
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 انميذانية انذراسة/ انخامس انفصم

 ل ايتشكٌٝ ايسضاغٞ( ايتفاقٌٝ اجلع١ٝ٥ يتٛظٜع أفطاز ايع١ٓٝ ع٢ً ٚف14دسٍٚ)
  ايتشكٌٝ ايسضاغٞ                   اغِ ايٓكاب١   

 ز اعسازٟ َادػري بهايٛضٜٛؽ زبًّٛ ايٓكاب١ ت ز اعسازٟ َاغرت زبًّٛ بهايٛضٜٛؽ ايٓكاب١ ت

احتاز  12 5 - 8 - 11 ايكٝازي١ 1

 قشفٝني

1 12 4 5 2 

 2  - 3 19 - أغٓإ 13 2 - 3 - 19 احملإَٛ 2

َعًُٕٛ  14 - - - - 24 ٕٛاملٗٓسغ 3
 ثاْٟٛ

5 14 4 - 1 

 1 1 1 15 6 َكٛضٕٚ 15 - - 2 - 22 ايعضاعٕٝٛ 4

 - 17 2 5 - فالس١ٝ 16 1 - 1 - 22 احلكٛقٕٝٛ 5

 3 - 7 14 - َسقكٕٛ 17 - - 2 - 22 األطبا٤ 6

 3 1 2 18 - إشاعٕٝٛ 18  - 1 1 - 22 ايتؿهًٕٝٝٛ 7

 - 3 5 15 1 قشفٕٝٛ 19 - - - 21 3 ايكها٤ 8

املٗٔ  9

 ايكش١ٝ

 3 5 2 11 3 ؾعطا٤ 20 - 5 - 11 8

 4 2 7 7 4 ازبا٤ 21 1 5 2 6 10 فٓإْٛ 10

َعًُٕٛ   11

 ابتسا٥ٞ

 - 12 2  4 6 عُاٍ 22 - - 1 23 - 
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 انميذانية انذراسة/ انخامس انفصم

 ( ايتفاقٌٝ اجلع١ٝ٥ يتٛظٜع أفطاز ايع١ٓٝ ع٢ً ٚفل ايٓٛع15دسٍٚ)     
 ـٛع ـــــــايٓ               اغِ ايٓكاب١   

 إْاخ شنٛض ْكاب١ ت  اْاخ شنٛض ْكاب١   ت اْاخ شنٛض  ايٓكاب١ ت

 قفط 24 املسقكٕٛ 17  12 12 املٗٔ ايكش١ٝ 9 12 12 ايكٝازي١ 1

 12 12 ا٫شاعٕٝٛ 18 8 16 ايؿٓإْٛ 10 12 12 احملإَٛ 2

َعًُٕٛ   11 12 12 املٗٓسغٕٛ 3
 ابتسا٥ٞ

 9 15 ايكشؿٕٝٛ 19 12 12

 3 21 ايؿعطا٤ 20 12 12 اؼاز ايكشؿٝني 12 12 12 ايعضاعٕٝٛ 4

 10 14 ا٭زبا٤ 21 12 12 أغٓإ 13 12 12 اؿكٛقٕٝٛ 5

َعًُٕٛ  14 12 12 ا٭طبا٤ 6
 ايجاْٟٛ

 قفط 24 ايعُاٍ 22 12 12

    12 12 املكٛضٕٚ 15 12 12 ايتؿهًٕٝٝٛ 7

    ال 24 ايؿ٬س١ٝ 16 1 23 ايكها٤ 8

 

 احملٛض ايجاْٞ: االغتدساّ

 تٛظٜع املبشٛثني ع٢ً ٚفل االغتدساّ ألٍٚ َط٠. -1

ٕٸ َا ْػبت٘)    ( َِٓٗ 28598ع٢ً َػت٣ٛ اٱدابات ايه١ًٝ أؾاض املبشٛثني إىل أ
( يًشكٍٛ ع٢ً املعًَٛات 2015اغتدسَٛا ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ اؾسٜس ٭ٍٚ َط٠  )

( 27527بؿإٔ ا٭ظَات يف ايعطام َٔ مجٗٛض قاؾع١ نطب٤٬، يف سني أؾاض َاْػبت٘ )
( 955، ٚشنط )%2014َِٓٗ  إىل اِْٗ بسأٚا باغتدساّ اٱع٬ّ اؾسٜس ٭ٍٚ َط٠ 

 .2013َِٓٗ بأِْٗ بسأٚا بأغتدساّ اٱع٬ّ اؾسٜس ٭ٍٚ َط٠ 

نؿؿت ادابات املبشٛثني عٔ انؿاض اغتدساّ أعها٤ ايٓكابات امل١ٝٓٗ  
، نُا شنط َا %(  َٔ املبشٛثني1533ٚبٓػب١ ) 1999إىل  1995يٲع٬ّ اؾسٜس َٔ 

ٚ  2000%( َِٓٗ بأِْٗ اغتدسَٛا اٱع٬ّ اؾسٜس ٭ٍٚ َط٠ بني 1552ْػبت٘ )
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 انميذانية انذراسة/ انخامس انفصم

٫غٸُٝا  2003. ٖٚصا ٜ٪نس ا٫غتدساّ املتعاٜس يٛغا٥ٌ اٱع٬ّ اؾسٜس  بعس 2004
بعس ايٓك٬ت ايتهٓٛيٛد١ٝ ايهبرل٠ اييت زخًت ع٢ً تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات، ؾه٬ً عٔ 

 ايؿعب ايعطاقٞ بعس ٖصا ايتاضٜذ.اؿطٜات اييت متتع بٗا 

 (.16يًُعٜس إْعط دسٍٚ)                                 
 ( اغتدساّ املبشٛثني يإلعالّ اجلسٜس16دسٍٚ)

 % اٱعساز ايعاّ ت % ا٭عساز ايعاّ ت
1 2015 153 28598 8 2008 16 3503 
2 2014 144 27527 9 2007 11 2508 
3 2013 50 9547 10 2006 5 0595 
4 2012 45 8552 11 2005 3 0557 
5 2011 42 7595 12 2000- 2004 8 1552 
6 2010 26 4592 13 1995 - 

1999 
7 1533 

7 2009 18 3541     
-  528 ررٛعرررررراجملُ        - -- - -100% 
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 انميذانية انذراسة/ انخامس انفصم

 ( اإلدابات اجلع١ٝ٥ فُٝا ٜتعًل بإغتدساّ اإلعالّ اجلسٜس ألٍٚ َط17.٠دسٍٚ)

 ــتدساّـــغ١ٓ اإلغ اغِ ايٓكاب١

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ايٓكاب١ ت
2000-

2004 

95-

99 

 2 - - - - 1 1 2 2 2 3 4 7 ايكٝازي١ 1

 1 1 1 - 1 1 1 1 2 3 3 4 5 احملإَٛ 2

 2 2 1 1 1 1 6 1 2 1 3 1 2 املٗٓسغٕٛ 3

 - - 4 - 1 2 1 - 2 - 4 5 5 ايعضاعٕٝٛ 4

 - - - - - - - - 6 - 2 8 8 احلكٛقٕٝٛ 5

 - - - - - - - - - - - 3 21 األطبا٤ 6

 - 2 1 - - - - - 1 3 4 4 9 ايتؿهًٕٝٝٛ 7

 - 1 2 - - 1 1 1 1 2 2 6 7 ايكها٤ 8

9 
املٗٔ 

 ايكش١ٝ
11 8 3 - - - 2 - - - - - - 

 - - - - - - 2 - - - 2 9 11 ايفٓإْٛ 10

11 
ُٕٛ َعً

 ابتسا٥ٞ
14 7 1 - - 1 - - - 1 - - - 

12 
احتاز 

 ايكشفٝني
6 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 - 1 - 2 - 1 1 2 2 3 3 4 5 اطبا٤اغٓإ 13

14 
َعًُٕٛ 

 ثاْٟٛ
9 6 3 2 1 1 1 - 1 - - - - 

 - - - - - - 1 1 1 3 4 5 9 َكٛضٕٚ 15

16 
مجعٝات 

 فالس١ٝ
20 3 1 - - - - - - - - - - 

 - - - - - 1 - 1 - 1 1 8 12 قكَٕٛس 17

 - - - - - - 2 - 2 3 4 5 8 إشاعٕٝٛ 18

 - - - - 1 1 2 2 2 2 4 5 5 قشفٕٝٛ 19

 - 1 1 1 1 1 1 2 2 2 4 4 4 ؾعطا٤ 20

 - - - - - - 1 - 1 3 5 6 8 ازبا٤ 21

 -ش - - - - - - - 1 2 4 8 9 عُاٍ 22
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َس٠ اغتدساّ ٚغا٥ٌ اإلعالّ اجلسٜس يًشكٍٛ ع٢ً املعًَٛات بؿإٔ األظَات  -2

 ع٢ً ٚفل ٖصٙ ايٛغا٥ٌ.

نؿؿت إدابات املبشٛثني سٍٛ اغتدساّ ايؿٝؼ بٛى يًشكٍٛ  ايفٝؼ بٛى: 
ٕٸ ْػب١ ) %( َٔ املبشٛثني 72534ع٢ً املعًَٛات بؿإٔ ا٭ظَات يف ايعطام عٔ أ

%( َِٓٗ 14521بٛى مبعسٍ غاع١ أٚ أقٌ ًَٜٛٝا، ٚأؾاض َا ْػبت٘ ) ٜػتدسَٕٛ ايؿٝؼ
%( َِٓٗ ٫ 9529إىل أِْٗ ٜػتدسَْٛ٘ ملس٠ غاعتني َٜٛٝا، يف سني ظٗط َا ْػبت٘ )

ٜػتدسَٕٛ ايؿٝؼ.ٜٚط٣ ايباسح إٔ ا٭ظ١َ ٖٞ خًٌ ٚعسّ تٛاظٕ يف عٓاقط ايٓعاّ 
ايعذع يس٣ ا٭ؾطاز ٚعسّ ا٫دتُاعٞ ٚيف ظٌ سا٫ت َٔ ايتٛتط، ٚايكًل، ٚايؿعٛض ب

ايكسض٠ ع٢ً إقا١َ ع٬قات إْػا١ْٝ، ٚادتُاع١ٝ، ٚظٗٛض قِٝ َٚعاٜرل أخ٬ق١ٝ َػاٜط٠ 
يًجكاؾ١ ايػا٥س٠ َا ٜػتسعٞ َٔ اؾُٗٛض ايبشح عٔ غبٌ تعٝس ايتٛاظٕ ٚتكهٞ ع٢ً 
ايتٛتط ٚايكًل ٚقس ٚدس أعها٤ ايٓكابات يف اٱع٬ّ اؾسٜس غب٬ًٝ يتشكٝل شيو، نُا 

يباسح إٔ ٖصٙ ايٓػب١ تعٛز إىل إٔ ايؿٝؼ بٛى ٖٛ ا٭ٍٚ َٔ بني ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ٜط٣ ا
اؾسٜس اييت اغتدسَت عاملٝا نُا إٔ غٗٛي١ اغتدساَ٘ ٚايٛقٍٛ ايٝ٘ ؾه٬ً عٔ 

 اَها١ْٝ تهُني املٓؿٛضات ٚغا٥ط أخط٣ َجٌ ايؿٝسٜٖٛات ٚايكٛض ٚايطٚابط.

ٕٸ ْػب١ ) َٛاقع ايطأٟ:  ابٛا بأِْٗ ٫ ٜػتدسَٕٛ %( َٔ املبشٛثني أد84528أ
َٛاقع ايطأٟ يًشكٍٛ ع٢ً املعًَٛات بؿإٔ ا٭ظَات يف ايعطام، نُا أداب َا 

%( َِٓٗ بأِْٗ ٜػتدسَٕٛ َٛاقع ايطأٟ مبعسٍ غاع١ أٚ أقٌ ًَٜٛٝا. 14577ْػبت٘)
ٜٚط٣ ايباسح إٔ  نعـ اغتدساّ َٛاقع ايطأٟ َٔ أعها٤ ايٓكابات ٜعٛز إىل أْٗا 

 َجٌ املكا٫ت ٚايتش٬ًٝت مما ٫ٜػتِٜٗٛٗ شيو. تٓؿط َٛاز أنجط ؽككا

%( َٔ املبشٛثني أدابٛا بأِْٗ ٫ ٜػتدسَٕٛ 33533ْػب١ ) ٜٛتٝٛب: 
%( أِْٗ ٜػتدسَٕٛ ايٝٛتٝٛب مبعسٍ غاع١ 63583ايٝٛتٝٛب، يف سني شنط َا ْػبت٘ )

ًَٜٛٝا إىل ايٛقٍٛ إىل املعًَٛات املتك١ً با٭ظَات يف ايعطام. ٜٚطدع شيو إىل إٔ 
يؿٝسٜٖٛات تكسّ َاز٠ س١ٝ ٜطاؾكٗا ؾطح ٚتٛنٝح يف أسٝإ نجرل٠ مما ٜٴػِٗ يف ع١ًُٝ ا

 تؿهٌٝ ايطأ ٟ ايعاّ، مما وكل اغتٗٛا٤ ٚدصب شلِ.
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%( َٔ املبشٛثني أؾاضٚا إىل أِْٗ ٫ ٜػتدسَٕٛ تٜٛذل يف ايٛقٍٛ 78 تٜٛرت:) 
ٜػتدسَٕٛ  %( َِٓٗ إىل أ20583ِْٗإىل املعًَٛات بؿإٔ ا٭ظَات، يف سني أؾاض )

تٜٛذل مبعسٍ غاع١ أٚ اقٌ َٜٛٝا. ٜٚطتبط ٖصا بعسّ أتاس١ ٖصٙ ايٛغ١ًٝ ا٫َها١ْٝ 
يًُػطزٜٔ يًتعبرل عٔ أْؿػِٗ بعس ناف َٔ ايهًُات ؾكس سسزت ايتػطٜس٠ ايٛاسس٠ 

( سطؾا ؾكط، يهٔ اؾاضت أخط زضاغ١ يف قشٝؿ١ )ٍٚٚ غذلٜت 140برررررر )
ب١ ايصٜٔ ٜػتدسَٕٛ تٜٛذل يف ايعطام بعس ؼطٜط دٛضْاٍ( اي٫ٜٛات املتشس٠ بأضتؿاع ْػ

 .2016ايؿًٛد١ يف َٓتكـ  

%( َٔ املبشٛثني أؾاضٚا إىل أِْٗ ٫ 82558ْػب١ ) ايكشف اإليهرت١ْٝٚ: 
ٜػتدسَٕٛ ايكشـ اٱيهذل١ْٝٚ إىل ايٛقٍٛ يًُعًَٛات بؿإٔ ا٭ظَات يف ايعطام، 

ايكشـ اٱيهذل١ْٝٚ %( َِٓٗ إىل أِْٗ ٜػتدسَٕٛ 16548يف سني شنط َا ْػبت٘)
مبعسٍ غاع١ ًَٜٛٝا. يكس ظٗط ع٢ً َػت٣ٛ اعها٤ ْكاب١ ايكشؿٝني ٚاؼاز ايكشؿٝني 
ْػب١ اغتدساّ عاي١ٝ يًكشـ اٱيهذل١ْٝٚ يف سني تطادع شيو يس٣ أعها٤ ايٓكابات 
ا٭خط٣ ٜٚعٛز عػب َاٜطاٙ ايباسح إىل إٔ ايكشـ اٱيهذل١ْٝٚ ٖٞ أنجط ؽككا 

 سٜس ا٭خط٣، يصا دا٤ اغتدساَٗا َٔ ايٓدب اٱع١َٝ٬ ؾكط.َٔ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ اؾ

%( َٔ املبشٛثني أؾاضٚا إىل أِْٗ ٫ ٜػتدسَٕٛ  86593: ْػب١ )املسْٚات 
املسٸْٚات إىل ايٛقٍٛ يًُعًَٛات بؿإٔ ا٭ظَات يف ايعطام، يف سني أؾاض َا 

. ٚع٢ً %( َِٓٗ إىل أِْٗ ٜػتدسَٕٛ ايؿٝؼ مبعسٍ غاع١ أٚ اقٌ ًَٜٛٝا12512ْػبت٘)
ايطغِ َٔ إٔ املسْٚات تتطًب ق٬ًًٝ َٔ ا٫يتعاَات ٚايٛقت، ؾه٬ً عٔ غٗٛي١ 
املؿاضن١، ٚاَها١ْٝ تعبرل ايؿطز عٔ ْؿػ٘ يف ايٛقت ايصٟ ٜطغب٘ ٚاملهإ ايصٟ ٜطٜسٙ، إ٫ 
إٔ ْػب١ ا٫غتدساّ ظٗطت َتس١ْٝ نْٛٗا َاظايت سسٜج١، َٚاٜعاٍ تساٍٚ اغتدساَٗا 

ت قسٚزًا يف َٓاقؿ١ ايؿ٪ٕٚ ايػٝاغ١ٝ أٚ يف ا٫ظَات ايػٝاغ١ٝ َٔ قبٌ أعها٤ ايٓكابا
 ٚا٫قتكاز١ٜ.

%( َٔ املبشٛثني شنطٚا أِْٗ ٜػتدسَٕٛ املٛباٌٜ 76533) ْػب١ تطبٝكات املٛباٌٜ: 
مبعسٍ غاع١ أٚ أقٌ ًَٜٛٝا إىل ايٛقٍٛ يًُعًَٛات بؿإٔ ا٭ظَات يف ايعطام، يف سني 
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%( 5550ػتدسَٕٛ املٛباٌٜ، نُا شنط َا ْػبت٘)%( أِْٗ ٫ 15515ٜشنط َا ْػبت٘ ) 
أِْٗ ٜػتدسَٕٛ املٛباٌٜ مبعسٍ غاعتني َٜٛٝا. ٜط٣ ايباسح إٔ املٛباٌٜ أق٬ ٚغ١ًٝ 
يًتٛقٌ ٖٚصٙ ايتطبٝكات تٛؾط اـس١َ اجملا١ْٝ يًُػتدسَني ٚأْٗا أتاست خكا٥ل 

زٕٚ  أخط٣ يًُٛباٌٜ متهٓ٘ َٔ اْتاز املهُٕٛ ٚتٛظٜع٘ نا٬َ ع٢ً اؾُٗٛض َٔ
 اٱغتعا١ْ بأ١ٜ ٚغ١ًٝ أخط٣. يصا ناْت ايٓتٝذ١ بٗصا املػت٣ٛ ايعايٞ َٔ ا٫غتدساّ.

%( َٔ املبشٛثني شنطٚا أِْٗ ٫ 91568: ْػب١ )َٛاقع ايكٓٛات ايفها١ٝ٥ 
ٜػتدسَٕٛ َٛاقع ايكٓٛات ايؿها١ٝ٥ إىل ايٛقٍٛ يًُعًَٛات املتعًك١ با٭ظَات يف 

( َِٓٗ أِْٗ ٜػتدسَٕٛ َٛاقع ايكٓٛات %7596ايعطام، يف سني شنط َا ْػبت٘ )
ايؿها١ٝ٥ مبعسٍ غاع١ أٚ أقٌ ًَٜٛٝا. إٔ أعها٤ ايٓكابات امل١ٝٓٗ ٜؿاٖسٕٚ ايتًؿعٜٕٛ 

 بؿهٌ َباؾط َٔ زٕٚ اؿاد١ يٲط٬ع ع٢ً َٛاقع تًو ايكٓٛات

%( َٔ املبشٛثني شنطٚا أِْٗ ٫ ٜػتدسَٕٛ 94569: ْػب١ ) املٓتسٜات 
ملعًَٛات بؿإٔ تؿهٌٝ ايطأٟ ايعاّ إظا٤ ا٭ظَات يف املٓتسٜات يف اؿكٍٛ ع٢ً ا

%( َٔ املبشٛثني أِْٗ ٜػتدسَٕٛ املٓتسٜات 5531ايعطام، يف سني شنط َا ْػبت٘ )
مبعسٍ غاع١ أٚ أقٌ ًَٜٛٝا. ٜٚهؿـ عسّ اغتدساّ املتسٜات َٔ اعها٤ ايٓكابات عٔ 

 تُاَٗا با٭ظَات.أٖتُاّ ٖصٙ املٓتسٜات باؾٛاْب ايجكاؾ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ أنجط َٔ أٖ

%( َٔ املبشٛثني أؾاضٚا إىل أِْٗ 94532: ْػب١ )َٛاقع ايكشف املطبٛع١ 
٫ٜػتدسَٕٛ َٛاقع ايكشـ املطبٛع١ يًشكٍٛ ع٢ً املعًَٛات بؿإٔ ا٭ظَات يف 

%( َِٓٗ إىل أِْٗ ٜػتدسَٕٛ ايكشـ املطبٛع١ 5512ايعطام، يف سني أؾاض َا ْػبت٘)
٢ املعًَٛات، ٖٚصا ٜتطابل َع تطادع َبٝعات مبعسٍ غاع١ ٚاسس٠ ٚأقٌ يًشكٍٛ عً

ايكشـ املطبٛع١ نٛغا٥ٌ مجاٖرل١ٜ َع تعاٜس اغتدساّ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ اؾسٜس َٔ 
 (19يًُعٜس اْظط دسٍٚ)اعها٤ ايٓكابات امل١ٝٓٗ.   
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 ْٛع ايٛغ١ًٝ َٚس٠ اغتدساَٗا ()(19دسٍٚ )

ؽ    % ال ٜػتدسّ ايٛغ١ًٝ ت

 ٚاقٌ

ثالخ  % غاعتإ %

 غاعات

 فُٛع % ٚانجط4 %

 
% 

 %100 528 1532 7 2584 15 14521 75 72534 382 9529 49 ايفٝؼ 1

َٛاقع  2

 ايطأٟ

445 84528 78 14577 5 0595 - - - - 528 100% 

 %100 528 - - 0537 2 2547 13 63583 337 33533 176 ٜٛتٝٛب 3

 %100 528 0518 1 0518 1 0576 4 20583 110 78505 412 تٜٛرت 4

ايكشف  5

اإليهرتْٚ

١ٜ 

436 82558 87 16548 5 0594 - - - - 528 100% 

 %100 528 - - 0538 2 0557 3 12512 64 86593 459 املسْٚات 6

 %100 528 1.32 7 1570 9 5550 29 76.33 403 15515 80 َٛباٌٜ 7

ايكٓٛات  8

 ايفها١ٝ٥

484 91568 42 7596 1 0518 1 0518 - - 528 100 % 

 %100 528 - - - - - - 5531 28 94569 500 تاملٓتسٜا 9

1
0 

َٛاقع 

ايكشف 

 املطبٛع١

498 94532 27 5512 2 0538 - - 1 0518 528 100% 

 

 منط االغتدساّ -3

( ٜػتدسَٕٛ اٱع٬ّ 89559نؿؿت إدابات املبشٛثني عٔ إٔ َا ْػبت٘)     
ُا أؾاض َا ْػبت٘ اؾسٜس ًَٜٛٝا يًشكٍٛ ع٢ً املعًَٛات بؿإٔ ا٭ظَات يف ايعطام، ن

( َِٓٗ إىل أِْٗ ٜػتدسَٕٛ اٱع٬ّ اؾسٜس عٓس تٛاؾط ايٛقت املٓاغب 6581)
يًشكٍٛ ع٢ً املعًَٛات بؿإٔ ا٭ظَات. ٜطبط ايباسح ٖصٙ ايٓتٝذ١ بايتش٫ٛت 
ايتهٓٛيٛد١ٝ ايهبرل٠ اييت ٚؾطت ا٫ؼات يًٛقٍٛ يٲع٬ّ اؾسٜس عٔ ططٜل َٓاؾص 

ٍٛ ٚاي٬بتٛب ٚاؿاغٛب ٚبعض ا٭دٗع٠ ا٭خط٣. نُا َتعسز٠ ٫غٸُٝا اؾٗاظ احملُ
 (.  20يف دسٍٚ)

                                                           
))

 اإلعبثخ وبٔذ رّضً أوضش ِٓ ثذ٠ً، فأْ اٌّجؾٛس ٠غزخذَ فٟ اٌغبٌت أوضش ِٓ ٚع١ٍخ ِٓ ٚعبئً اإلّالَ اٌغذ٠ذ. 
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 ( امناط اإلغتدسا20ّدسٍٚ)                                   

 ايٓػب١ امل١ٜٛ٦ ايتهطاض منط اٱغتدساّ ت
 89559 473 ًَٜٛٝا 1

عٓس تٛاؾط ايٛقت  2
 املٓاغب

36 6581 

 10 1589 ()عٓس اؾتساز ا٭ظَات 3

 1571 9 عٝااغبٛ 4

 %100 528 ــٛعــــــاجملُ

  َػت٣ٛ االعتُاز ع٢ً اإلعالّ يف تؿهٌٝ ايطأٟ ايعاّ إظا٤ األظَات يف ايعطام-4

%( َٔ املبشٛثني أؾاضٚا إىل أِْٗ ٫ 67599: ْػب١ ) ايكشاف١ املطبٛع١ 
ٜعتُسٕٚ ع٢ً ايكشاؾ١ املطبٛع١ يف تؿهٌٝ ايطأٟ ايعاّ إظا٤ ا٭ظَات يف ايعطام، يف 

%( َِٓٗ إىل أِْٗ ق٬ًًٝ َا ٜعتُسٕٚ ع٢ً ايكشاؾ١ 27509 أؾاض َا ْػبت٘)سني
%( َٔ املبشٛثني أِْٗ نجرلًا َا ٜعتُسٕٚ ع٢ً 4592املطبٛع١، نُا شنط َا ْػبت٘)

ايكشاؾ١ املطبٛع١ يف تؿهٌٝ ايطأٟ ايعاّ.  تتؿل ٖصٙ ايٓتٝذ١ َع ٚاقع ايكشـ 
ايعطام إىل سسٹ نبرل دسا عػب  املطبٛع١ ؾكس تطادعت َبٝعات ايكشـ اي١َٝٛٝ يف

َاٜ٪نسٙ املٛظعني، ٚع٢ً غبٌٝ املجاٍ تطادعت عسز ايٓػذ املطبٛع١ ؾطٜس ايكباح َٔ 
 .2016( ْػد١ يف 4000إىل ) 2005( ايـ ْػد١ يف 75)

%( َٔ املبشٛثني شنطٚا أِْٗ ٫ ٜعتُسٕٚ ع٢ً اٱشاع١ 45507: ْػب١ )اإلشاع١ 
%( 39558ت يف ايعطام، يف سني شنط َا ْػبت٘)يف تؿهٌٝ ايطأٟ ايعاّ إظا٤ ا٭ظَا

%( أِْٗ نجرلًا َا 15535َِٓٗ أِْٗ ق٬ًًٝ َا ٜعتُسٕٚ ع٢ً اٱشاع١، ٚشنط َا ْػبت٘ )

                                                           
( )

سد اٌذساعخ إٌٝ أْ أّنبء إٌمبثبد ٠ٍغأْٚ إٌٝ اإلّالَ اٌغذ٠ذ فٟ اٌؾقٛي ٍّٝ اٌٍِّْٛبد فٟ ؽ١ٓ أؽب 

( ٠ْٚٛد رٌه إٌٝ أْ اإلعبثخ ٍّٝ ٘زا اٌغؤاي وبٔذ ٍّٝ ثذ٠ً ٚاؽذ ٚ٘زٖ إٌغجخ رزٍْك 1589ٍٙشد إٌغجخ ٕ٘ب )

 فمو ثغ١ش إٌّز١َّٓ فٟ اعزخذاَ اإلّالَ اٌغذ٠ذ.
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ٜعتُسٕٚ ع٢ً اٱشاع١ يف ٖصا ايؿإٔ. تؿرل ٖصٙ ايٓتٝذ١ إىل إٔ اٱشاع١ َاتعاٍ ؼتؿغ 
ؿاٖس٠ اييت وع٢ بٗا بٓػب١ ٜعتس بٗا َٔ املػتُعني يهٔ بٓػب أقٌ بهجرل َٔ ْػب١ امل

ايتًؿعٜٕٛ ٚاغتدساّ اٱع٬ّ اؾسٜس، ٖٚصا ٜعٛز إىل إٔ ايهجرل َٔ ضبات ايبٝٛت 
 ٚاقشاب ايػٝاضات َاٜعايٕٛ ٜػتُعٕٛ يًطازٜٛ.

%( َٔ املبشٛثني أؾاضٚا إىل أِْٗ نجرلًا َا ٜعتُسٕٚ 52584ْػب١ )  ايتًفعٜٕٛ: 
ت يف ايعطام، يف سني أؾاض َا ع٢ً ايتًؿعٜٕٛ يف تؿهٌٝ ايطأٟ ايعاّ إظا٤ ا٭ظَا

َا ٜعتُسٕٚ ع٢ً ايتًؿعٜٕٛ، نُا شنط َا ْػبت٘)  %( إىل أِْٗ ق43538٬ًًْٝػبت٘)
%( َِٓٗ أِْٗ ٫ ٜعتُسٕٚ ع٢ً ايتًؿعٜٕٛ يف ٖصا ايؿإٔ. ٜط٣ ايباسح إٔ 3578

ايتًؿعٜٕٛ َاٜعاٍ َٔ ايٛغا٥ٌ امل١ُٗ اييت ؼع٢ باملٛثٛق١ٝ ايعاي١ٝ َٔ اؾُٗٛض، ٖٚصا َا 
 ٫ ؼع٢ ب٘ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ اؾسٜس ٚإٔ سعٝت باغتدساّ نبرل.

%( َٔ ااملبشٛثني أؾاضٚا إىل أِْٗ نجرلًا َا 69551: ْػب١ )اإلعالّ اجلسٜس 
ٜعتُسٕٚ ع٢ً اٱع٬ّ اؾسٜس يف تؿهٌٝ ايطأٟ ايعاّ إظا٤ ا٭ظَات يف ايعطام، يف سني 

سٕٚ ع٢ً اٱع٬ّ اؾسٜس، %( َِٓٗ إىل أِْٗ ق٬ًًٝ َا ٜعت29516ُأؾاض َا ْػبت٘ )
%( َِٓٗ أِْٗ ٫ ٜعتُسٕٚ ع٢ً اٱع٬ّ اؾسٜس يف ٖصا 1533ٚأخرلًا شنط َا ْػبت٘) 

ايؿإٔ. ٖصٙ ايٓتٝذ١ تتؿل متاَا َع ايسضاغات اييت نؿؿت عٔ تكاعس ْػب اغتدساّ 
 (. 21اٱع٬ّ اؾسٜس غٛا٤ يف ايعطام أٚ يف زٍٚ ايعامل ا٭خط٣. ٚنُا يف دسٍٚ) 

 ( َػت٣ٛ االعتُاز ع٢ً اإلعالّ اجلسٜس ٚاإلعالّ ايتكًٝسٟ.21سٍٚ)د       

 ايٛغ١ًٝ           

 سذِ االغتدساّ

 االعالّ اجلسٜس ايتًفعٜٕٛ  االشاع١ ايكشاف١ 

 % عسز % عسز % ع % عسز 

 69551 367  52584 279 15535 81 4592 26  نجريا

 29516 154 43538 229 39558 209 27509 143 قًٝال

 1533 7 3578 20 45507 238 67599 359 ال اعتُس

 %100 528  %100 528 %100 528 %100 528 اجملُٛع
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 تأثري اغتدساّ اإلعالّ اجلسٜس يف االعتُاز ع٢ً ٚغا٥ٌ اإلعالّ ايتكًٝسٟ.  -5

َٔ املبشٛثني أؾاضٚا إىل إٔ اغتدساَِٗ يٲع٬ّ اؾسٜس أثٸط %( 75594ْػب١ )  -1
%( َِٓٗ ٥24505ٌ اٱع٬ّ ايتكًٝسٟ، يف سني شنط َا ْػبت٘) يف اعتُازِٖ ع٢ً ٚغا

إىل إٔ اغتدساَِٗ يٲع٬ّ اؾسٜس مل ٜ٪ثط يف َػت٣ٛ اعتُازِٖ ع٢ً اٱع٬ّ 
ايتكًٝسٟ. ٖٚصٙ ْتٝذ١ َٓطك١ٝ بتأثرل اغتدساّ اٱع٬ّ اؾسٜس ع٢ً َكط١ٜ٩ ايكشـ 

ايػطٜع١ ٚا٭خباض ايعاد١ً. ٚا٫غتُاع يًطازٜٛ َٚؿاٖس٠ ايتًؿعٜٕٛ ٫ْٗا تٛؾط املع١ًَٛ 
 (.22نُا يف دسٍٚ)

 ( اعها٤ ايٓكابات ايصٜٔ تأثطٚا يف اغتدساّ اإلعالّ اجلسٜس22دسٍٚ)

 % ايتهطاض ايبسٌٜ ت

 75594 401 ْعِ 1

 24505 127 ال 2

 %100 528 اجملُٛع

 

 َكساض تأثري اغتدساّ اإلعالّ اجلسٜس يف االعتُاز ع٢ً اإلعالّ ايتكًٝسٟ  -6

دابات املبشٛثني بؿإٔ تأثرل اغتدساّ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ اؾسٜس يف َػت٣ٛ ناْت إ
  -ا٫عتُاز ع٢ً اٱع٬ّ ايتكًٝسٟ نُا ٜأتٞ:

ٕٸ تأثرل اغتدساّ اٱع٬ّ اؾسٜس نإ %45509ْػب١ )  ( َٔ املبشٛثني شنطٚا بأ
 نبرلًا.

 َٔ املبشٛثني شنطٚا بإٔ ايتأثرل نإ َتٛغطًا. %(2257ْػب١ ) 

 ٔ املبشٛثني شنطٚا بإٔ ايتأثرل نإ ق٬ًًٝ.َ %(8514ْػب١) 

َٔ املبشٛثني شنطٚا بإٔ اغتدساّ اٱع٬ّ اؾسٜس مل ٜ٪ثط  %(24505ْػب١ ) 
 ع٢ً اٱع٬ّ ايتكًٝسٟ. 
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ٜط٣ ايباسح إٔ ٖصٙ ايٓتٝذ١ ٖٞ أْعهاؽ طبٝعٞ يًٓتا٥ر اييت متدهت            
اٱع٬ّ اؾسٜس باملكاض١ْ  عٓٗا ْتا٥ر ايسضاغ١ ٚاييت تتعًل بأضتؿاع ْػب١ اغتدساّ

 (.23باٱع٬ّ ايتكًٝسٟ.اْعط دسٍٚ)
 

 ( َكساض تأثري االعتُاز ع٢ً اإلعالّ اجلسٜس َكاض١ْ َع ايٛغا٥ٌ األخط23٣دسٍٚ)

 % ايتهطاض ايبسٌٜ ت

 45508 238 نبري 1

 22573 120 َتٛغط 2

 8514 43 قًٌٝ 3

 24505 127 مل ٜؤثط 4

 %100 528 اجملُٛع

 

 ٍ األنجط تأثريًا َٔ غريٖا يف ع١ًُٝ اإلقٓاع ٚايتأثري يف ايطأٟ ايعاّ.األؾها -7

نؿؿت إدابات املبشٛثني بؿإٔ ا٭ؾهاٍ ا٭نجط تأثرلًا يف ع١ًُٝ تؿهٌٝ ايطأٟ إظا٤ 
 -ا٭ظَات يف ايعطام عٸُا ٜأتٞ:

%( َٔ املبشٛثني أدابٛا بإٔ آضا٤ِٖ تتؿهٌ سني 54554: ْػب١ )فٝسٜٛ َع ْل 
عًَٛات بؿإٔ ا٭ظَات َٔ ايؿٝسٜٛ َع ايٓل. ٖٚصا ٜتؿل َع ايط١ٜ٩ وكًٕٛ ع٢ً امل

ايكا١ً٥ نًُا ظازت ٚغا٥ٌ ا٫ٜهاح اظزاز ايتأثرل، ٚايؿٝسٜٛ ٚايٓل ٖٞ أسس٣ تًو 
 ايٛغا٥ٌ امل٪ثط٠.

%( َٔ املبشٛثني ادابٛا بإٔ ايؿٝسٜٛ اجملطز ٖٛ 16509 :)ْػب١فٝسٜٛ دلطز:  
 ظا٤ ا٭ظَات يف ايعطام.ا٭نجط تأثرلا يف تؿهٌٝ ايطأٟ ايعاّ إ
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%( َٔ املبشٛثني أدابٛا بإٔ ايٓل َع ايكٛض٠ ٖٛ 13563: ْػب١ )ْل َع قٛض٠ 
 ا٭نجط تأثرلًا يف ع١ًُٝ تؿهٌٝ ايطأٟ ايعاّ إظا٤ ا٭ظَات يف ايعطام.

%( َٔ املبشٛثني أدابٛا بإٔ اـدل 10542ْػب١ ) خرب يف قشٝف١ إيهرت١ْٝٚ: 
ٛ ا٭نجط تاثرلًا يف ع١ًُٝ تؿهٌٝ ايطأٟ ايعاّ، إٔ ايصٟ ٜكط٩ْ٘ يف قشٝـ إيهذل١ْٝٚ ٖ

أنجط َٔ اؾاض إىل ٖصا ايبسٌٜ بأْ٘ َ٪ثط ِٖ املٓتُٕٛ إىل ْكاب١ ايكشؿٝني ٚأؼاز 
ايكشؿٝني ٚاؼاز اٱشاعٝني، ٤٫ٖٛٚ ِٖ ا٭قطب يًتأثط با٭خباض ٚاملعًَٛات اييت  

 تٓؿط أٚ تطبع أٚ تصاع عدل ٖصٙ ايٛغا٥ٌ.

%( َٔ املبشٛثني أدابٛ بإٔ ايكٛض٠ ايجابت١ ٖٞ ا٭نجط 2585ْػب١) قٛض٠ ثابت١: 
 تأثرلًا يف ع١ًُٝ تؿهٌٝ ايطأٟ ايعاّ إظا٤ ا٭ظَات يف ايعطام.

ٕٸ ايٓٸل اجملطز ٖٛ ا٭نجط 2547: ْػب١)ّْل دلطز   %( َٔ املبشٛثني أدابٛا بأ
 (.24تأثرلًا يف ع١ًُٝ تؿهٌٝ ايطأٟ ايعاّ إظا٤ ا٭ظَات يف ايعطام. نُا يف دسٍٚ)

 ( األؾهاٍ األنجط تأثريا يف تؿهٌٝ ايطأٟ ايعا24ّدسٍٚ)

 ايٓػب١ امل١ٜٛ٦ ايتهطاض ايؿهٌ ت

 54554 288 فٝسٜٛ َع ْل 1

 16509 85 فٝسٜٛ دلطز 2

 13563 72 ْل َع قٛض٠ 3

 10542 55 خرب يف قشٝف١ إيهرت١ْٝٚ 4

 2585 15 قٛض٠ ثابت١ 5

 2547 13 ْل دلطز 6

 %100 528 ُٛعـــاجمل
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 األدٗع٠ اييت ٜػتدسَٗا أفطاز ايع١ٓٝ يف ايٛقٍٛ إىل إلعالّ اجلسٜس. -8

أؾاضٚا إىل أِْٗ ٜػتدسَٕٛ املٛباٌٜ  %( َٔ املبشٛثني41528ْػب١) املٛباٌٜ: 
إىل ايٛقٍٛ يٲع٬ّ اؾسٜس. ٜط٣ ايباسح إٔ املٛباٌٜ بات ٚغ١ًٝ غ١ًٗ ي٬غتدساّ مبا 

ُا بعس اْط٬م اؾٌٝ ايطابع، ٚاقبشت ٜٛؾطٙ َٔ اتاسات نبرل٠ يًُػتدسّ ٫غٸٝ
 ؾاؾت٘ فا٫ً يًبح ٚايعطض ٚا٫ْتاز.

%( َٔ املبشٛثني شنطٚا أِْٗ ٜػتدسَٕٛ 15553: ْػب١) َٛباٌٜ َع آٜباز 
 .إىل ايٛقٍٛ يٲع٬ّ اؾسٜس املٛباٌٜ َع اٯٜباز بؿهٌ َػتُط

إىل  %( َٔ املبشٛثني أدابٛا اِْٗ ٜػتدسَٕٛ اٯٜباز14539ْػب١ )   آٜباز: 
 ايٛقٍٛ يٲع٬ّ اؾسٜس.

%( َٔ املبشٛثني شنطٚا أِْٗ ٜػتدسَٕٛ 10523)ساغٛب َع َٛباٌٜ: ْػب١  
 اؿاغٛب َع املٛباٌٜ إىل ايٛقٍٛ يٲع٬ّ اؾسٜس.

%( َٔ املبشٛثني ادابٛا اِْٗ ٜػتدسَٕٛ اؿاغٛب إىل 8534:)ساغٛب 
 ايٛقٍٛ يٲع٬ّ اؾسٜس.

ملبشٛثني ادابٛا بأِْٗ ٜػتدسَٕٛ %( َٔ ا6544)اٜباز:  -َٛباٌٜ -ساغٛب 
 ادٗع٠ اؿاغٛب ٚاملٛباٌٜ ٚاٯٜباز إىل ايٛقٍٛ يٲع٬ّ اؾسٜس.

%( َٔ املبشٛثني ادابٛا أِْٗ ٜػتدسَٕٛ 3579ْػب١) ساغٛب َع آٜباز:  
 اؿاغٛب َع اٯٜباز إىل ايٛقٍٛ يٲع٬ّ اؾسٜس.
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 ٍ يإلعالّ اجلسٜس( األدٗع٠ اييت ٜػتدسَٗا اعها٤ ايٓكابات إىل ايٛق25ٛدسٍٚ )

 ايٓػب١ امل١ٜٛ٦ ايتهطاض اجلٗاظ ت

 41528 218 املٛباٌٜ 1

 15553 82 َٛباٌٜ َع آٜباز 2

 14539 76 آٜباز 3

 10523 54 ساغٛب َع َٛباٌٜ 4

 8534 44 ساغٛب 5

 6544 34 اٜباز -َٛباٌٜ -ساغٛب 6

 3579 20 ساغٛب َع آٜباز 7

 %100 528 ــٛعـــاجملُ

ات اييت ٜػتدسَٗا املبشٛثٕٛ إىل ايٛقٍٛ إىل اإلعالّ اجلسٜس بؿإٔ تؿهٌٝ ايتطبٝك  -9

 ايطأٟ ايعاّ إظا٤ األظَات يف ايعطام.

( َٔ املبشٛثني أنسٚا ع٢ً أِْٗ ٜػتدسَٕٛ ايؿاٜدل 21559)  ْػب١ايفاٜرب:   
ٜط٣ ايباسح إٔ شيو ٜعٛز . ٭دٌ اؿكٍٛ ع٢ً املعًَٛات بؿإٔ ا٭ظَات يف ايعطام

ٝل ايؿاٜدل ٖٛ أٍٚ ايتطبٝكات ع٢ً املٛباٌٜ ايصٟ اغتدسّ بؿهٌ نبرل َٔ إىل إٔ تطب
 قبٌ أعها٤ ايٓكابات امل١ٝٓٗ يف نطب٤٬ املكسغ١.

َٔ املبشٛثني شنطٚا أِْٗ ٜػتدسَٕٛ ايٛتؼ آب ( 14577)  ْػب١ٚاتؼ آب:  
٫دٌ اؿكٍٛ ع٢ً املعًَٛات بؿإٔ ا٭ظَات يف ايعطام، ٚبايٓػب١ ْؿػٗا أؾاض 

 أِْٗ ٜػتدسَٕٛ ) اٱْػتػطاّ(. املبشٛثٕٛ

( َٔ املبشٛثني شنطٚا أِْٗ 8571) ْػب١ فاٜرب: -اْػتػطاّ -ٚاتؼ اب-خ
 ٜػتدسَٕٛ ا٭دٗع٠ ايج٬ث١ ٫دٌ اؿكٍٛ ع٢ً املعًَٛات بؿإٔ اٱظَات يف ايعطام. 
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( َٔ املبشٛثني أؾاضٚا إىل أِْٗ ٜػتدسَٕٛ ايتاَْهٛ ٫دٌ 5549: ْػب١ )تاَْهٛ -ح
 املعًَٛات بؿإٔ ا٭ظَات يف ايعطام.اؿكٍٛ ع٢ً 

( َٔ املبشٛثني شنطٚا أِْٗ ٜػتدسَٕٛ املػٓذط ٭دٌ 5512: ْػب١ ) َاغٓذط-ر
 اؿكٍٛ ع٢ً املعًَٛات بؿإٔ ا٭ظَات يف ايعطام.

( َٔ املبشٛثني أؾاضٚا إىل أِْٗ 4554: ْػب١ )فاٜرب -َاغٓذط -ٚاتؼ اب-ز
 ع٢ً املعًَٛات.ٜػتدسَٕٛ ٖصٙ ا٭دٗع٠ ايج٬ث١ ٫دٌ اؿكٍٛ 

( َٔ املبشٛثني أؾاضٚا إىل أِْٗ ٜػتدسَٕٛ ايتًَٝهطاّ َٔ ادٌ 4535: ) تًَٝهطاّ-ز
 ايتعٚز باملعًَٛات اييت تتعًل با٭ظَات يف ايعطام.

( َٔ املبشٛثني أدابٛا 3579: ْػب١) َاغٓذط -فاٜرب-ٚاتؼ اب-تًَٝهطاّ-ش
عًَٛات املتك١ً با٭ظَات يف اِْٗ ٜػتدسَٕٛ ٖصٙ ا٭دٗع٠ ا٭ضبع١ ٫دٌ ايتعٚز بامل

 ايعطام.

( َٔ املبشٛثني أدابٛا إىل أِْٗ ٜػتدسَٕٛ 3579: ْػب١ ) فاٜرب -ٚاتؼ اب-ؽ
 ايٛتؼ آب ٚايؿاٜدل ٫دٌ اؿكٍٛ ع٢ً املعًَٛات املتك١ً با٭ظَات يف ايعطام.

( أؾاض املبشٛثني إىل أِْٗ ٜػتدسَٕٛ 3579: ْػب١ ) فاٜرب -تاَْهٛ –ٚتؼ اب -ض
ؾاٜدل( ٫دٌ ايتعٚز باملعًَٛات املتك١ً با٭ظَات يف  -تاَْهٛ –اتػاب أدٗع٠ )ٚ

 ايعطام.

( َٔ املبشٛثني أدابٛا إىل أِْٗ ٜػتدسَٕٛ 3522: ْػب١ ) اْػتػطاّ -ٚتؼ اب-ظ
 ايٛتػاب ٚا٭ْػتػطاّ ٫دٌ اؿكٍٛ ع٢ً املعًَٛات بؿإٔ ا٭ظَات يف ايعطام.

ٔ املبشٛثني شنطٚا أِْٗ ( 3522َ: ْػب١ ) فاٜرب -َاغٓذط -اْػتػطاّ-ٚ
ٜػتدسَٕٛ تطبٝكات اٱْػتػطاّ ٚاملاغٓذط ٚايؿاٜدل ٭دٌ اؿكٍٛ ع٢ً املعًَٛات 

 املتعًك١ با٭ظَات يف ايعطام.
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( َٔ املبشٛثني أدابٛا أِْٗ ٜػتدسَٕٛ 2585: )  َاغٓذط -اْػتػطاّ-ع
اْظط طام.  اٱْػتػطاّ ٚاملاغٓذط ٫دٌ ايتعٚز باملعًَٛات املتعًك١ با٭ظَات يف ايع

 .(26دسٍٚ)
 

 ( ايتطبٝكات اييت ٜػتدسَٗا اعها٤ ايٓكابات الدٌ ايتعٚز باملعًَٛات26دسٍٚ)        

 ايٓػب١ امل١ٜٛ٦ ايتهطاض اغِ ايتطبٝل ت

 21559 114 فاٜرب 1

 14577 78 ٚاتؼ آب 2

 14577 78 إْػتػطاّ 3

 8571 46 فاٜرب -إْػتػطاّ -ٚاتؼ آب 4

 5549 29 تاَْهٛ 5

 5512 27 َاغٓذط 6

 4554 24 فاٜرب -َاغٓذط -ٚتؼ آب 7

 4535 23 تًَٝهطاّ 8

 -فاٜرب-ٚاتؼ اب-تًَٝهطاّ 9

 َاغٓذط

20 3579 

 3579 20 فاٜرب -ٚاتؼ آب 10

 3579 20 فاٜرب -تاَْهٛ –ٚاتؼ آب  11

 3522 17 اْػتػطاّ -ٚاتؼ آب 12

 3522 17 فاٜرب -َاغٓذط -إْػتػطاّ 13

 2585 15 اغٓذطَ -إْػتػطاّ 14

 %100 528 ٛعـــاجملُ
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 احملٛض ايجايح: زٚافع اغتدساّ أعها٤ ايٓكابات امل١ٝٓٗ يإلعالّ اجلسٜس.

دا٤ت إدابات املبشٛثني بؿإٔ زٚافع اغتدساّ أعها٤ ايٓكابات امل١ٝٓٗ يإلعالّ اجلسٜس     

  -ع٢ً ٚفل َاٜأتٞ:

املتك١ً با٭ظَات اييت إدابات املبشٛثني بؿإٔ ايؿكط٠ "تعٚزْٞ با٭خباض   -1
%( َٔ املبشٛثني أِْٗ نجرلًا َا ٜعتُسٕٚ 44569ٜتٸعطض شلا ايبًس" ؾكس شنط َا ْػبت٘ )

ع٢ً اٱع٬ّ اؾسٜس يف اؿكٍٛ ع٢ً املعًَٛات املتك١ً با٭ظَات يف ايعطام، يف سني 
 %( إىل اِْٗ ق٬ًًٝ َا ٜعتُسٕٚ ع٢ً اٱع٬ّ اؾسٜس، ٚاخرلًا47535أؾاض َا ْػبتِٗ)

%( َٔ املبشٛثني أِْٗ ٫ ٜعتُسٕٚ ع٢ً اٱع٬ّ اؾسٜس يف ٖصا 7596شنط َا ْػبت٘ )
 ايؿإٔ.

دا٤ت إدابات املبشٛثني بؿإٔ ايؿكط٠ " تٴعطؾين بايؿدكٝات اييت تٴػِٗ يف سٸٌ  -2
%( َٔ املبشٛثني بأِْٗ نجرلًا َا ٜعتُسٕٚ ع٢ً 46596ا٭ظَات" ؾكس أداب َا ْػبت٘ ) 

اؿكٍٛ ع٢ً املعًَٛات بؿإٔ ا٭ظَات  يف ايعطام، يف سني أداب اٱع٬ّ اؾسٜس يف 
%( َٔ املبشٛثني أِْٗ ق٬ًٝ َا ٜعتُسٕٚ ع٢ً اٱع٬ّ اؾسٜس بؿإٔ 41567َا ْػبت٘ )

%( بأِْٗ ٫ 11537ا٭ظَات يف ايعطام، ٚأخرلًا دا٤ت إدابات املبشٛثني مبا ْػبت٘)
 ًَٛات بؿإٔ ا٭ظَات يف ايعطام.ٜعتُسٕٚ ع٢ً اٱع٬ّ اؾسٜس يف اؿكٍٛ ع٢ً املع

دا٤ت إدابات املبشٛثني بؿإٔ ايؿكط٠" تعٚزْٞ باملعًَٛات اييت شلا ع٬ق١ بايؿإٔ  -3
%( َِٓٗ إىل أِْٗ نجرلًا َا ٜعتُسٕٚ ع٢ً 49543ا٫قتكازٟ" ؾكس أؾاض َا ْػبت٘ )

ت٘ اٱع٬ّ يف اؿكٍٛ ع٢ً املعًَٛات بؿإٔ ا٭ظَات يف ايعطام، يف سني أؾاض َا ْػب
%( َٔ املبشٛثني إىل أِْٗ ق٬ًًٝ َا ٜعتُسٕٚ ع٢ً اٱع٬ّ اؾسٜس، ٚأخرلًا 35598)

%( َٔ املبشٛثني إىل أِْٗ ٫ ٜعتُسٕٚ ع٢ً اٱع٬ّ اؾسٜس 14558أؾاض َا ْػبتِٗ )
 يف اؿكٍٛ ع٢ً املعًَٛات بٗصا ايؿإٔ.

ؿعطْٞ إدابات املبشٛثني بؿإٔ ايؿكط٠" ػعًين أعح عٔ املعًَٛات اييت ت -4
%( َٔ املبشٛثني أِْٗ ٜعتُسٕٚ ع٢ً اٱع٬ّ اؾسٜس يف 49543باٱط٦ُٓإ" ؾكس شنط )

%( 36518ايٛقٍٛ إىل املعًَٛات بؿإٔ ا٭ظَات يف ايعطام، يف سني شنط َا ْػبتِٗ )
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َٔ املبشٛثني إىل أِْٗ ق٬ًًٝ َا ٜعتُسٕٚ ع٢ً اٱع٬ّ اؾسٜس يف ايٛقٍٛ إىل 
%( َٔ املبشٛثني 14539ايعطام، ٚأخرلا شنط َا ْػبت٘) املعًَٛات بؿإٔ ا٭ظَات يف

 إىل أِْٗ ٫ ٜعتُسٕٚ ع٢ً اٱع٬ّ اؾسٜس يف ايتعٚز باملعًَٛات املتك١ً بٗصا ايؿإٔ.

إدابات املبشٛثني  بؿإٔ ايؿكط٠" تطًعين ع٢ً ايكطاضت ٚاٱدطا٤ات اييت تتدصٖا  -5
%( َٔ املبشٛثني أِْٗ 49562ؾكس شنط )” امل٪غػات اؿه١َٝٛ يف َعاؾ١ ا٭ظَات

نجرلًا َا ٜعتُسٕٚ ع٢ً اٱع٬ّ اؾسٜس يف اؿكٍٛ ع٢ً املعًَٛات بؿإٔ ا٭ظَات يف 
%( َٔ املبشٛثني أِْٗ ق٬ًًٝ َا ٜعتُسٕٚ ع٢ً 36518ايعطام، يف سني شنط َا ْػبت٘ )

%( َٔ ااملبشٛثني أِْٗ ٫ ٜعتُسٕٚ 14520اٱع٬ّ اؾسٜس، ٚاخرلًا شنط َا ْػبت٘)
 ٱع٬ّ اؾسٜس يف ٖصا ايؿإٔ.ع٢ً ا

أدابات ااملبشٛثني بؿإٔ "ؾكط٠ "ايتعطف ع٢ً خدلات اٯخطٜٔ يف َعاؾ١   -6
%( َٔ املبشٛثني إىل أِْٗ ٜعتُسٕٚ ع٢ً اٱع٬ّ اؾسٜس يف 50ا٭ظَات" إش أؾاض )

%( َٔ 38545اؿكٍٛ ع٢ً ا٭خباض املتٸعًك١ با٭ظَات يف ايعطام، يف سني أؾاض )
ىل أِْٗ ق٬ًًٝ َا ٜعتُسٕٚ ع٢ً اٱع٬ّ اؾسٜس يف ايتعٚز با٭خباض اييت تتعًل املبشٛثني إ

%( َِٓٗ إىل بأِْٗ ٫ ٜعتُسٕٚ 11555با٭ظَات يف ايعطام، ٚأخرلًا أؾاض َا ْػبت٘ ) 
 ع٢ً اٱع٬ّ اؾسٜس يف ٖصا ايؿإٔ.

ٚي١ إدابات املبشٛثني بؿإٔ ايؿكط٠" تعٚزْٞ بآخط ايتعًُٝات اييت تكسضٖا ايس -7
%( َِٓٗ بأِْٗ نجرلًا َا ٜعتُسٕٚ ع٢ً اٱع٬ّ 50556بؿإٔ ا٭ظَات" إش أداب)

اؾسٜس يف ايتعٚز با٭خباض ٚاملعًَٛات املتعًك١ با٭ظَات يف ايعطام، يف سني أداب 
%( َٔ املبشٛثني بأِْٗ ق٬ًًٝ َا ٜعتُسٕٚ ع٢ً اٱع٬ّ اؾسٜس يف اؿكٍٛ 3753)

%( َِٓٗ 12513يف ايعطام، ٚأخرلا أداب َا ْػبت٘ )ع٢ً ا٭خباض املتك١ً با٭ظَات 
بأِْٗ ٫ ٜعتُسٕٚ ع٢ً اٱع٬ّ اؾسٜس يف ايتعٚز با٭خباض املتعًك١ يف ا٭ظَات يف 

 ايعطام.

إدابات املبشٛثني بؿإٔ ايؿكط٠ "تؿٝسْٞ املٓؿٛضات ٚايتػطٜسات يف اؽاش ايكطاضات  -8
ني إىل أِْٗ نجرلًا َا ٜعتُسٕٚ ع٢ً %( َٔ املبشٛث50556املٓاغب١" إش أؾاض َاْػبت٘ )
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اٱع٬ّ اؾسٜس يف اؿكٍٛ ع٢ً املعًَٛات املتعًك١ با٭ظَات يف ايعطام، يف سني أؾاض 
%( َِٓٗ إىل أِْٗ ق٬ًًٝ َا ٜعتُسٕٚ ع٢ً اٱع٬ّ اؾسٜس بؿإٔ اؿكٍٛ ع٢ً 38507)

 أِْٗ ٫ %( َِٓٗ إىل11537املعًَٛات املتك١ً با٭ظَات يف ايعطام، ٚأخرلًا أؾاض)
ٜعتُسٕٚ ع٢ً اٱع٬ّ اؾسٜس يف اؿكٍٛ ع٢ً املعًَٛات ٚا٭خباض املتك١ً ٜٗصا 

 ايؿإٔ.
 ( زٚافع اغتدساّ أعها٤ ايٓكابات يإلعالّ اجلسٜس 27دسٍٚ)            

 ايبسٌٜ                     ايؿكط٠ ت

 اجملُٛع ٫ اعتُس   ق٬ًٝ  نجرلا

1 
 

 
با٫ظَات تعٚزْٞ با٭خباض املتك١ً 

 اييت ٜتعطض شلا ايبًس

 %  ايعسز  % ت  % ت  % ت  

236 44569 250 47535 42 7596 528 100% 

تٴعطؾين بايؿدكٝات اييت تٴػِٗ يف   2 
 سٌ ا٭ظَات

248 46596 220 41567 60 11537 528 100% 

تعٚزْٞ باملعًَٛات اييت شلا ع٬ق١  3
 بايؿإٔ ا٫قتكازٟ

261 49543 190 35598 77 14558 528 100% 

ػعًين اعح عٔ املعًَٛات اييت  4
 تؿعطْٞ با٭ط٦ُٓإ

261 49543 191 36518 76 14539 528 100% 

تطًعين ع٢ً ايكطاضت ٚاٱدطا٤ات  5
اييت تتدصٖا امل٪غػات اؿه١َٝٛ يف 

 َعاؾ١ ا٭ظَات

262 49562 191 36518 75 14520 528 100% 

ايتعطف ع٢ً خدلات اٯخطٜٔ يف  6
 َعاؾ١ ا٭ظَات

264 50% 203 38545 61 11555 528 100% 

تعٚزْٞ بآخط ايتعًُٝات اييت تكسضٖا  7
 ايسٚي١ بؿإٔ ا٭ظَات

267 50556 197 37531 64 12513 528 100% 

تؿٝسْٞ املٓؿٛضات ٚايتػطٜسات يف  8
 اؽاش ايكطاضات املٓاغب١

267 50556 201 38507 60 11537 528 100% 
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 ع: االعتُاز ع٢ً اإلعالّ اجلسٜس ٚاإلؾباعات املتشكك١ بؿإٔ األظَات.احملٛض ايطاب

  أٚاًل: أظ١َ ايهٗطبا٤:

َس٣ االعتُاز ع٢ً ٚغا٥ٌ اإلعالّ اجلسٜس يف احلكٍٛ ع٢ً املعًَٛات ٚاألخباض بؿإٔ  -1

 أظ١َ ايهٗطبا٤.

أدابات املبشٛثني بؿإٔ زضد١ اعتُازِٖ ع٢ً اٱع٬ّ اؾسٜس يف ايتعٚز    
%( َٔ املبشٛثني شنطٚا أِْٗ 48586َٛات اييت تتعًل بايهٗطبا٤. بإٔ َا ْػبت٘ )باملعً

ٜعتُسٕٚ ع٢ً اٱع٬ّ اؾسٜس نُكسض ض٥ٝؼ يٮخباض ٚاملعًَٛات اييت تتعًل 
%( َِٓٗ إىل أِْٗ ٜعٸسٕٚ اٱع٬ّ اؾسٜس َكسضًا 39559بايهٗطبا٤، يف سني أؾاض) 

%( َٔ املبشٛثني إىل 11555أؾاض َاْػبت٘ ) ثاًْٜٛا يًُعًَٛات يف ايؿإٔ ْؿػ٘، ٚأخرلًا
أِْٗ ٫ ٜعتُسٕٚ ع٢ً اٱع٬ّ اؾسٜس نُكسض يًُعًَٛات املتك١ً بأظ١َ ايهٗطبا٤. 

 (.28اْظط دسٍٚ )
( ٜٛنح االعتُاز ع٢ً اإلعالّ اجلسٜس يف احلكٍٛ ع٢ً املعًَٛات بؿإٔ أظ١َ 28دسٍٚ )

 ايهٗطبا٤

 ايٓػب١ ايتهطاضات ايبسٌٜ ت
 48586 258 َكسض ض٥ٝؼ 1
 39559 209 َكسض ثاْٟٛ 2
 11555 61 ٫ اعتُس 3

 %100 528 ٛعررراجملُ

 زضد١ إغٗاّ اإلعالّ اجلسٜس يف ّفو ايػُٛض بؿإٔ اظ١َ ايهٗطبا٤.-2

أؾاض املبشٛثٕٛ بؿإٔ زضد١ إغٗاّ اٱع٬ّ اؾسٜس يف ّؾو ايػُٛض املتكٌ بأظ١َ   
ٕٸ َا ْػبت٘ ٜطٕٚ إٔ اٱع٬ّ اؾسٜس أغِٗ إىل سس  %(  49581َِٗٓ)  ايهٗطبا٤، إىل أ

%( 38564نبرل يف ّؾو ايػُٛض ايصٟ ضاؾل أظ١َ ايهٗطبا٤، يف سني أؾاض َا ْػبت٘ )
َٔ املبشٛثني إىل إٔ اٱع٬ّ اؾسٜس أغِٗ إىل سس َتٛغط يف ؾو ٖصا ايػُٛض، 
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ٕٸ اٱع٬ّ اؾسٜس مل ٜٴػِٗ يف ّؾو 11555ٚأخرلًا أؾاض َا ْػبت٘) %(  َِٓٗ إىل أ
 (29نُا يف اجلسٍٚ)ايػُٛض املتكٌ بأظ١َ ايهٗطبا٤. 

 ( َس٣ إغٗاّ اإلعالّ اجلسٜس يف ّفو ايػُٛض بؿإٔ اظ١َ ايهٗطبا29٤دسٍٚ)

 ايٓػب١ ايتهطاضات ايبسٌٜ ت
 49581 263 أغِٗ اىل سس نبرل 1
 38564 204 أغِٗ إىل سس َتٛغط 2
 11555 61 مل ٜٴػِٗ 3

 %100 528  ررٛعررراجملُ

 إلؾباعات املتشكك١ َٔ اغتدساّ اإلعالّ اجلسٜس َٔ املبشٛثني.ا -3

تؿرل إدابات املبشٛثني بؿإٔ ؾكط٠" َّهٓين اٱع٬ّ اؾسٜس َٔ ؾِٗ ا٭غباب  -أ
ٕٸ )  %( َِٓٗ نجرلًا َا ٜعتُسٕٚ ع٢ً اٱع٬ّ 49562اؿكٝك١ٝ ٭ظ١َ ايهٗطبا٤، إىل أ

%( 39502 أداب َا ْػبت٘) اؾسٜس يؿِٗ ا٫غباب اؿكٝك١ٝ ٭ظ١َ ايهٗطبا٤، يف سني
بأِْٗ ق٬ًًٝ َا ٜعتُسٕٚ ع٢ً اٱع٬ّ اؾسٜس يف شيو، ٚأخرلًا  أداب َا ْػبت٘ 

 %( أِْٗ ٫ ٜعتُسٕٚ ع٢ً اٱع٬ّ اؾسٜس يف ٖصا ايؿإٔ.11536)

أداب املبشٛثٕٛ بؿإٔ ايؿكط٠" غاعسْٞ يف َؿاضن١ اٯخطٜٔ سٛاضاتِٗ   -ب
%( َِٓٗ  إىل أِْٗ نجرلا  47572اضَا ْػبت٘  )ْٚكاؾاتِٗ بؿإٔ اظ١َ ايهٗطبا٤" ؾكس أؾ

%( َٔ 40554َا ٜعتُسٕٚ ع٢ً اٱع٬ّ  اؾسٜس بٗصا ايؿإٔ، يف سني أؾاض َا ْػبت٘ )
املبشٛثني إىل أِْٗ ق٬ًًٝ َا ٜعتُسٕٚ ع٢ً اٱع٬ّ  اؾسٜس يف ٖصا ايؿإٔ، ٚأخرلًا أؾاض 

 ّ اؾسٜس يف  ٖصا ايؿإٔ. %( َِٓٗ إىل أِْٗ ٫ ٜعتُسٕٚ ع٢ً اٱع11574٬َا ْػبت٘ ) 

نؿؿت إدابات املبشٛثني يف ؾكط٠" أغِٗ يف تٛغٝع َساضنٞ بؿإٔ َعطؾ١   -ت
ٕٸ َا ْػبت٘ )  %( َِٓٗ ٜطٕٚ إٔ 47534ايهٝؿ١ٝ اييت تساض بٗا أظ١َ ايهٗطبا٤"، عٔ أ

اٱع٬ّ اؾسٜس نجرلًا َا ٜٴػِٗ يف تٛغٝع َساضى اؾُٗٛض سٍٛ أظ١َ ايهٗطبا٤، يف سني 
%( َٔ املبشٛثني إٔ اٱع٬ّ اؾسٜس ق٬ًًٝ َا ٜٴػِٗ يف ٖصا 40515بت٘ )شنط َا ْػ
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%( َِٓٗ إىل إٔ اٱع٬ّ اؾسٜس ٫ ٜٴػِٗ يف 1255ايؿإٔ، ٚأخرلًا اؾاض َا ْػبت٘ )
 َعطؾ١ ايهٝؿ١ٝ اييت تساض بٗا أظ١َ ايهٗطبا٤.

طبا٤ اداب املبشٛثٕٛ ؾُٝا ٜتعًل بؿكط٠ " غاعسْٞ يف ايتٓب٪ بؿإٔ ٚاقع أظ١َ ايهٗ -خ
%( َٔ املبشٛثني إىل أِْٗ نجرلًا َا ٜعتُسٕٚ ع٢ً اٱع٬ّ 46559َػتكب٬" إش أؾكح)

%( َٔ 39579اؾسٜس يف ايتٓب٪ يف ؾِٗ ٚاقع أظ١َ ايهٗطبا٤، يف سني أؾكح  َا ْػبت٘)
املبشٛثني إىل أِْٗ ق٬ًًٝ َا ٜعتُسٕٚ ع٢ً اٱع٬ّ اؾسٜس يف ؾِٗ ٚاقع اظ١َ ايهٗطبا٤ 

% ( َٔ ايبشٛثني عٔ أِْٗ ٫ ٜعتُسٕٚ ع٢ً 13563ًا اؾكح َا ْػبت٘)َػتكب٬ً، ٚاخرل
 اٱع٬ّ اؾسٜس يف ٖصا ايؿإٔ.

نؿـ املبشٛثٕٛ ؾُٝا ٜتعٸًل بؿكط٠ " أغُٗت املعًَٛات اييت أتًكاٖا َٔ   -ز
ٕٸ َا ْػبت٘ ) %( َٔ 46540اٱع٬ّ اؾسٜس يف تؿٜٛـ ايط١ٜ٩ بؿإٔ ا٭ظ١َ" عٔ أ

ٕٸ املعًَٛا ت اييت ٜتًكْٛٗا عدل اٱع٬ّ اؾسٜس أزت إىل ٚنٛح يف املبشٛثني ٜطٕٚ أ
%( َٔ أْ٘ ق٬ًًٝ َا ت٪زٟ املعًَٛات اييت ٜتًكْٛٗا إىل 41548ايط١ٜ٩، يف سني ٜط٣ )

%( َٔ املبشٛثني إٔ املعًَٛات اييت 12512تؿٜٛـ يف ايط١ٜ٩، ٚاخرلًا ٜط٣ َا ْػبت٘ )
 ٜتًكْٛٗا ت٪زٟ إىل تؿٜٛـ اؾُٗٛض بؿإٔ ا٭ظَات.

ؿت إدابات املبشٛثني سٍٛ ايؿكط٠" أؾكستين املعًَٛات املتٓاقه١ اييت نؿ  -ح
ٕٸ َا ْػبت٘ )  %( َٔ املبشٛثني ٜطٕٚ 44569اسكٌ عًٝٗا ايجك١ باٱع٬ّ اؾسٜس" عٔ أ

إٔ املعًَٛات املتٓاقه١ اييت وكًٕٛ عًٝٗا مل تؿكسِٖ ايجك١ باٱع٬ّ اؾسٜس، يف سني 
ق٬ًٝ َا ؾكسٚا ايجك١ باٱع٬ّ اؾسٜس دطا٤ %( إىل أِْٗ 42581أؾاض َا ْػبت٘ )

%( إىل أِْٗ  ق٬ًًٝ َا ٜؿكسٕٚ ايجك١ 1255املعًَٛات املتٓاقه١، ٚاخرلًا شنط َا ْػبت٘ )
 ع٢ً ايطغِ َٔ املعًَٛات املتٓاقه١ اييت وكًٕٛ عًٝٗا بٗصا ايؿإٔ. 

اغ١ٝ" أداب املبشٛثٕٛ بؿإٔ ايؿكط٠" أغِٗ بتععٜع قٓاعاتٞ إٔ أظ١َ ايهٗطبا٤ غٝ - ر
%( َِٓٗ  إىل إٔ اٱع٬ّ اؾسٜس نجرلًا َا أغِٗ بتععٜع 47534ؾكس أؾاض َا ْػبت٘ )

%( َٔ املبشٛثني 38583قٓاعاتِٗ بإٔ أظ١َ ايهٗطبا٤ غٝاغ١ٝ، يف سني أؾاض َا ْػبت٘ )
ٕٸ أظ١َ ايهٗطبا٤ غٝاغ١ٝ،  إىل أْ٘ ق٬ًًٝ َا ٜٴػِٗ اٱع٬ّ اؾسٜس بتععٜع قٓاعاتِٗ بأ
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%( َٔ املبشٛثني عٔ إٔ اٱع٬ّ اؾسٜس مل ٜػِٗ بتععٜع 13583ا ْػبت٘ )ٚاخرلًا شنط َ
 (.30نُا يف اجلسٍٚ) قٓاعاتِٗ بٗصا ايؿإٔ.

( اإلؾباعات املتشّكك١ َٔ اغتدساّ أعها٤ ايٓكابات يإلعالّ اجلسٜس بؿإٔ اظ١َ 30دسٍٚ)

 ايهٗطبا٤

 ايبسا٥ٌ                    ايؿكط٠ ت

 اجملُٛع    لمل  ٜتشك ق٬ًٝ  نجرلًا
 

1 
َهٓين َٔ ؾِٗ ا٫غباب 

 اؿكٝك١ٝ ٭ظ١َ ايهٗطبا٤
 % ايعسز % ت % ت % ت

262 49562 206 39502 60 11536 528 100% 

غاعسْٞ يف َؿاضن١ اٯخطٜٔ  2
سٛاضاتِٗ ْٚكاؾاتِٗ بؿإٔ 

 اظ١َ ايهٗطبا٤

252 47572 214 40554 62 11574 528 100% 

أغِٗ يف تٛغٝع َساضنٞ  3
َعطؾ١ ايهٝؿ١ٝ اييت تساض بؿإٔ 

 بٗا أظ١َ ايهٗطبا٤

250 47534 212 40515 67 1255 528 100% 

غاعسْٞ يف ايتٓب٪ بؿإٔ ٚاقع  4
 أظ١َ ايهٗطبا٤ َػتكب٬

246 46559 210 39579 72 13563 528 100% 

أغُٗت املعًَٛات اييت  5
اتًكاٖا َٔ اٱع٬ّ اؾسٜس إىل 

 تؿٜٛـ ايط١ٜ٩ بؿإٔ ا٭ظ١َ

64 12512 219 41548 245 46569 528 100% 

أؾكستين املعًَٛات املتٓاقه١  6
اييت اسكٌ عًٝٗا ايجك١ 

 باٱع٬ّ اؾسٜس 

16 1255 226 42581 236 44569 528 100% 

اغِٗ بتععٜع قٓاعاتٞ إٔ اظ١َ  7
 ايهٗطبا٤ غٝاغ١ٝ

250 47534 205 38583 73 13583 528 100% 
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 ثاْٝا: أظ١َ اهلذط٠.

اجلُٗٛض ع٢ً اإلعالّ اجلسٜس يف احلكٍٛ ع٢ً املعًَٛات بؿإٔ أظ١َ  َس٣ اعتُاز -1

 اهلذط٠.

نؿؿت إدابات املبشٛثني بؿإٔ َس٣ اعتُازِٖ ع٢ً اٱع٬ّ اؾسٜس ؾُٝا  - أ
%( َِٓٗ ٜطٕٚ أِْٗ نجرلًا َا ٜعتُسٕٚ 45508ٜتكٌ بأظ١َ اشلذط٠. عٔ إٔ َا ْػبت٘) 

%( 42505ؾاض َا ْػبت٘ ) عًٝ٘ نُكسض ض٥ٝؼ يًشكٍٛ ع٢ً املعًَٛات، يف سني أ
َِٓٗ إىل أِْٗ ق٬ًًٝ َا ٜعتُسٕٚ ع٢ً اٱع٬ّ اؾسٜس يف ٖصا ايؿإٔ، ٚأخرلًا أؾاض َا 

%( َِٓٗ إىل أِْٗ ٫ ٜعتُسٕٚ ع٢ً اٱع٬ّ اؾسٜس نُكسض 12587ْػبت٘) 
 (.31. نُا يف دسٍٚ)يًُعًَٛات يف ٖصا ايؿإٔ املتكٌ با٫ظَات

 عالّ اجلسٜس يف احلكٍٛ ع٢ً املعًَٛات بؿإٔ اظ١َ اهلذط٠( ُٜبني االعتُاز ع٢ً اإل31دسٍٚ)

 ايٓػب١ ايتهطاضات ايبسٌٜ ت
 45508 238 َكسض ض٥ٝؼ 1
 42505 222 َكسض ثاْٞ 2
 12587 68 ٫ اعتُس 3

 100 528 ٛعرررررراجملُ

 زضد١ اغٗاّ اإلعالّ اجلسٜس يف ّفو ايػُٛض املطتبط بأظ١َ اهلذط٠. -2

 بؿإٔ زضد١ إغٗاّ اٱع٬ّ اؾسٜس يف ّؾو ايػُٛض، عٔ نؿؿت أدابات املبشٛثني
%( َِٓٗ ٜطٕٚ أْ٘ أغِٗ إىل سس نبرل يف ّؾو ايػُٛض ايصٟ 49525إٔ َا ْػبت٘ )

%( َٔ املبشٛثني إىل إٔ اٱع٬ّ 3755ٜهتٓـ أظ١َ اشلذط٠، يف سني أؾاض َا ْػبت٘ )
%( 13525بت٘ )اؾسٜس أغِٗ إىل سس َتٛغط يف ّؾو ايػُٛض، ٚأخرلًا أؾاض َا ْػ

نُا يف دسٍٚ) َِٓٗ  إىل إٔ اٱع٬ّ اؾسٜس مل ٜٴػِٗ يف ّؾو ايػُٛض يف ٖصا ايؿإٔ. 

32 .) 
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 ( ُٜبني َػت٣ٛ اغٗاّ اإلعالّ اجلسٜس يف فو ايػُٛض بؿإٔ اظ١َ اهلذط32٠دسٍٚ)

 ايٓػب١ )%( ايتهطاضات ايبسٌٜ ت
 49525 260 أغِٗ اىل سس نبرل 1
 37,5 198 أغِٗ إىل سس َتٛغط 2
 13525 60 مل ٜٴػِٗ 3

 %100 528 ررٛعررراجملُ

 

 اإلؾباعات املتشكك١ َٔ اغتدساّ اإلعالّ اجلسٜس َٔ املبشٛثني بؿإٔ اهلذط٠. -3

أؾكح املبشٛثٕٛ بؿإٔ ايؿكط٠ " َهٓين اٱع٬ّ اؾسٜس َٔ ؾِٗ ا٭غباب  -أ
 نجرلًا %( َِٓٗ ٜطٕٚ أْ٘ أغِٗ إىل46503عٔ إٔ َا ْػبت٘ )” اؿكٝك١ٝ شلذط٠ ايؿباب

%( َٔ املبشٛثني 38563يف تٛنٝح أغباب ٖذط٠ ايؿباب، يف سني أؾاض َا ْػبت٘ )
إىل إٔ اٱع٬ّ اؾسٜس ق٬ًًٝ َا ٜٴػِٗ يف متهني اؾُٗٛض َٔ ؾِٗ ا٭غباب اؿكٝك١ٝ 

%( َٔ املبشٛثني عٔ إٔ اٱع٬ّ 15534شلذط٠ ايؿباب، ٚاخرلًا ٜط٣ َا ْػبت٘ )
 ُٛض ؾُٝا ٜتٸعًل يف باشلذط٠.اؾسٜس مل ٜٴػِٗ يف ّؾو ايػ

نؿؿت إدابات املبشٛثني بؿإٔ ايؿكط٠" غاعسْٞ يف اؿٛاضات ٚاملٓاقؿات اييت   -ب
%( َِٓٗ ٜط٣ إٔ اٱع٬ّ اؾسٜس 42581ؼكٌ بؿإٔ أظ١َ اشلذط٠" عٔ إٔ َا ْػبت٘ )

ٕٸ 41566غاعسِٖ نجرلًا يف ايٓكاؾات ٚاؿٛاضات، يف سني ٜط٣ َا ْػبت٘ ) %( َِٓٗ أ
اؾسٜس ق٬ًًٝ َا غاعس اؾطاز اؾُٗٛض يف ايسخٍٛ يف اؿٛاضات، ٚأخرلًا ٜط٣ َا اٱع٬ّ 
ٕٸ اٱع٬ّ اؾسٜس مل ٜٴػِٗ يف َػاعس٠ اؾُٗٛض يف 15553ْػبت٘ ) %( َٔ املبشٛثني أ

 املٓاقؿات ٚاؿٛضات بٗصا ايؿإٔ.
َٸهٔ اٱع٬ّ اؾسٜس اؿه١َٛ َٔ ٚنع َعاؾات   -ت أداب املبشٛثني عٔ ايؿكط٠" 
ٕٸ اٱع٬ّ 40515ؾكس أؾاض َا ْػبت٘ )” َات املكب١ً املتك١ً باشلذط٠يٮظ %( َِٓٗ إىل أ

اؾسٜس نجرلًا َا غاعس اؿه١َٛ يف ٚنع َعاؾات يٮظَات املكب١ً، يف سني أؾاض َا 
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َٸهٔ اؿه١َٛ َٔ ٚنع 44532ْػبت٘  ) %( َٔ املبشٛثني إىل إٔ اٱع٬ّ اؾسٜس 
%( َِٓٗ إىل إٔ اٱع٬ّ 15553أؾاض َا ْػبت٘ ) َعاؾات يٮظَات املكب١ً، ٚأخرلًا

 اؾسٜس مل ٜٴػِٗ يف َػاعس٠ اؿه١َٛ يف َعاؾ١ ا٫ظَات املكب١ً.

أؾاض أؾطاز ايع١ٓٝ بؿإٔ ايؿكط٠" ٜػبب ايهِ اشلا٥ٌ َٔ املعًَٛات سكٍٛ اضتباى   -خ
َا  %( َِٓٗ ٜطٕٚ إٔ اٱع٬ّ اؾسٜس نجرلًا44569نبرل بؿإٔ اشلذط٠" إىل إٔ َا ْػبت٘ )

ٜػبب إضبانًا يًذُٗٛض بػبب ايهِ اشلا٥ٌ َٔ املعًَٛات، يف سني أؾاض َا ْػبت٘ 
%( َِٓٗ إٔ ايهِ اشلا٥ٌ َٔ املعًَٛات ق٬ًٝ َا ٜػبب إضبانًا بؿإٔ اشلذط٠، 43538)

%( َِٓٗ إٔ ايهِ اشلا٥ٌ َٔ املعًَٛات مل ٜػبب اٱضباى 11593ٚأخرلًا ٜط٣ َا ْػبت٘ )
 يف ٖصا ايؿإٔ.

بشٛثٕٛ بؿإٔ ايؿكط٠" نؿؿت املعًَٛات عٔ نعـ إدطا٤ات اؿه١َٛ أداب امل -ز
%( َٔ املبشٛثني إىل إٔ املعًَٛات املٓؿٛض٠ عٔ 43556يف املعاؾ١" ؾكس أؾاض َا ْػبت٘ )

ططٜل اٱع٬ّ اؾسٜس قس نؿؿت عٔ نعـ ادطا٤ات اؿه١َٛ، يف سني أؾاض َا ْػبت٘ 
ملٓؿٛض٠ عدل اٱع٬ّ اؾسٜس ق٬ًٝ َا %( َٔ أؾطاز ايع١ٓٝ إىل إٔ املعًَٛات ا41586)

%( َِٓٗ إىل إٔ 14558تهؿـ عٔ نعـ ادطا٤ات اؿه١َٛ، ٚأخرلًا أؾاض َا ْػبت٘ )
 املعًَٛات املٓؿٛض٠ مل تػِٗ يف نؿـ نعـ إدطا٤ات اؿه١َٛ يف ايؿإٔ.

أداب املبشٛثٕٛ بؿإٔ ايؿكط٠" أغِٗ يف تععٜع قٓاعاتٞ يف إٔ ٖٓاى أغبابًا  -ح
%( َِٓٗ إىل إٔ املعًَٛات 42504اشلذط٠"، ؾكس أؾاض َا ْػبت٘ ) خاضد١ٝ تكـ ٚضا٤

املٓؿٛض٠ يف اٱع٬ّ اؾسٜس نجرلًا َا تععظ ايكٓاع١ بٛدٛز أغباب خاضد١ٝ تكـ خًـ 
%( َٔ املبشٛثني إىل إٔ املعًَٛات 44513اغتُطاض اشلذط٠، يف سني أؾاض َا ْػبت٘ )

ذط٠، ٚأخرلًا أؾاض َا ْػبت٘ ق٬ًًٝ َاتععظ ايكٓاع١ بٛدٛز أغباب خاضد١ٝ يًٗ
%( َِٓٗ إىل إٔ املعًَٛات املٓؿٛض٠ ٫ ت٪زٟ إىل تععٜع ايكٓاع١ بٛدٛز أغباب  13583)

 (.33خاضد١ٝ يف ايؿإٔ ٖصا. نُا يف دسٍٚ)
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 ( ُٜبني اإلؾباعات املتشكك١ إلغتدساّ اإلعالّ اجلسٜس بؿإٔ اظ١َ اهلذط33٠دسٍٚ)

 ايبسٌٜ                             ايؿكط٠ ت

 مل ٜتشكل ق٬ًًٝ نجرلا

َهٓين اٱع٬ّ اؾسٜس   
َٔ ؾِٗ ا٭غباب 

 اؿكٝك١ٝ شلذط٠ ايؿباب

 اجملُٛع  % ت % ت % ت
243 46503 204 38563 81 15534 528 100% 

غاعسْٞ يف اؿٛاضات  2
ٚاملٓاقؿات اييت ؼكٌ 

 بؿإٔ أظ١َ ايهٗطبا٤

226 42581 220 41566 82 15553 528 100% 

َهٔ اٱع٬ّ اؾسٜس  3
اؿه١َٛ يف ٚنع 
َعاؾات يٮظَات 

 املكب١ً املتك١ً باشلذط٠

212 40515 234 44532 82 15553 528 100% 

ٜػبب ايهِ اشلا٥ٌ َٔ   4
املعًَٛات يف سكٍٛ 
اضتباى نبرل بؿإٔ 

 اشلذط٠

236 44569 229 43538 63 11593 528 100% 

نؿؿت املعًَٛات عٔ  5
نعـ ادطا٤ات 

 ١َ يف املعاؾ١اؿهٛ

230 43556 221 41586 77 14558 528 100% 

اغِٗ يف تععٜع قٓاعاتٞ  6
عٔ إ ٖٓاى اغباب 
خاضد١ٝ تكـ ٚضا٤ 

 اشلذط٠

222 42504 233 44513 73 13583  
528 

100% 
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 ثايجا:  أظ١َ اخنفاض ايٓفط 

أظ١َ  َس٣ اعتُاز اجلُٗٛض ع٢ً اإلعالّ اجلسٜس يف احلكٍٛ ع٢ً املعًَٛات بؿإٔ  -1

 اخنفاض أغعاض ايٓفط.

%( َٔ املبشٛثني إىل أِْٗ نجرلا َا ٜعٸسٕٚ اٱع٬ّ اؾسٜس 13506أؾاض َا ْػبت٘) 
َكسضًا ض٥ٝػًا يف اؿكٍٛ ع٢ً املعًَٛات بؿإٔ أظ١َ أنؿاض أغعاض ايٓؿط، يف سني 

%( َٔ املبشٛثني إىل أِْٗ ق٬ًًٝ َا ٜعتُسٕٚ ع٢ً اٱع٬ّ 45527أؾاض َا ْػبت٘) 
ٜس يف اؿكٍٛ ع٢ً املعًَٛات بؿإٔ أظ١َ انؿاض أغعاض ايٓؿط، ٚاخرلًا أؾاض َا اؾس

%( َِٓٗ إىل أِْٗ ٫ ٜعتُسٕٚ ع٢ً اٱع٬ّ اؾسٜس يف ٖصا ايؿإٔ.  41567ْػبت٘ ) 
 (.34نُا يف دسٍٚ)

ُٜبني االعتُاز ع٢ً اإلعالّ اجلسٜس يف احلكٍٛ ع٢ً املعًَٛات بؿإٔ أظ١َ ( 34دسٍٚ) 

 ض ايٓفطاخنفاض أغعا

 ايٓػب١  ايتهطاضات ايبسٌٜ  ت
 13506 69 َكسض ض٥ٝؼ 1
 45527 239 َكسض ثاْٞ 2
 41567 220 ٫ اعتُس 3
 %100 528 اجملُٛع 

 زضد١ إغٗاّ اإلعالّ اجلسٜس يف ّفو ايػُٛض املرتبط بأظ١َ اخنفاض أغعاض ايٓفط. -2

يف ؾو ايػُٛض، نؿؿت أدابات املبشٛثني بؿإٔ زضد١ إغٗاّ اٱع٬ّ اؾسٜس    
%( َِٓٗ ٜطٕٚ إٔ اٱع٬ّ اؾسٜس أغِٗ يف ّؾو ايػُٛض يف 14597عٔ إٔ َا ْػبت٘ )

%(  َِٓٗ إىل أِْٗ ق٬ًًٝ َا 40590أظ١َ انؿاض أغعاض ايٓؿط، يف سني أؾاض َا ْػبت٘ )
ٜعتُسٕٚ ع٢ً اٱع٬ّ اؾسٜس يف ّؾو ايػُٛض بؿإٔ أظ١َ انؿاض أغعاض ايٓؿط، 

%( َٔ املبشٛثني إىل إٔ اٱع٬ّ اؾسٜس مل ٜٴػِٗ يف ؾو 44531ػبت٘ )ٚاخرلًا أؾاض َا ْ
 (.35نُا يف دسٍٚ)ايػُٛض بٗصا ايؿإٔ. 
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( ٜبني َػت٣ٛ اغٗاّ اإلعالّ اجلسٜس يف فو ايػُٛض بؿإٔ اظ١َ إخنفاض أغعاض 35دسٍٚ)

 اايٓفط
 ايٓػب١ ايتهطاضات ايبسٌٜ ت
 14597 79 أغِٗ اىل سس نبرل 1
 40590 216 ٛغطأغِٗ إىل سس َت 2
 44513 233 مل ٜٴػِٗ 3

 %100 528 رٛعرررررراجملُ

 اإلؾباعات املتشكك١ َٔ اغتدساّ اإلعالّ اجلسٜس َٔ املبشٛثني.  -3

ٕٸ نجرلًا َا تٴػِٗ املعًَٛات 14597 َا ْػبت٘ )  -أ %( َٔ املبشٛثني أؾاضٚا إىل أ
 سني أؾاض َا اييت ٜتساٚشلا اٱع٬ّ اؾسٜس يف نؿـ نعـ ادطا٤ات ايسٚي١، يف

%( َٔ املبشٛثني إىل إٔ اٱع٬ّ اؾسٜس ق٬ًًٝ َا ٜٴػِٗ يف نؿـ ٖٚٔ 40591ْػبت٘)
%( َِٓٗ إىل إٔ اٱع٬ّ اؾسٜس ٫ ٜٴػِٗ يف 44512ايسٚي١، ٚاخرلًا أؾاض َا ْػبت٘ )

 ٖصا ايؿإٔ.

%(  َٔ املبشٛثني أؾاضٚا إىل إٔ املعًَٛات اييت وكًٕٛ 14539َا ْػبت٘ )  -ب
اغط١ اٱع٬ّ اؾسٜس نجرلًا َا تٴػِٗ يف َؿاضنتِٗ يف اؿٛاضات ٚايٓكاؾات، عًٝٗا بٛ

%( َِٓٗ إىل إٔ اٱع٬ّ اؾسٜس ق٬ًًٝ َا ٜٴػِٗ يف شيو، 44551يف سني أؾاض َا ْػبت٘)
 %( عٔ إ اٱع٬ّ اؾسٜس مل ٜٴػِٗ بٗصا ايؿإٔ.41510ٚأخرلَا أؾاض َا ْػبت٘ )

ِ اٱع٬ّ اؾسٜس يف تٛغٝع َساضنٞ بؿإٔ أداب املبشٛثٕٛ بؿإٔ ايؿكط٠، أغٗ  -ت
%( َِٓٗ 13544ا٭خطاض ايهبرل٠ اييت غببٗا انؿاض أغعاض ايٓؿط، إش أؾاض َا ْػبت٘ )

إىل إٔ اٱع٬ّ اؾسٜس نجرلًا َا ٜٴػِٗ يف تٛغٝع َساضى ا٭ؾطاز بؿإٔ ا٭خطاض ايهبرل٠ 
بشٛثني إىل إٔ %( َٔ امل43576اييت غببٗا انؿاض أغعاض ايٓؿط، يف سني أؾاض )

%( َٔ 42576اٱع٬ّ اؾسٜس ق٬ًّٝ َا ٜٴػِٗ يف ٖصا ايؿإٔ، ٚاخرلًا أداب َا ْػبت٘)
 إٔ اٱع٬ّ اؾسٜس ٫ ٜٴػِٗ يف شيو.
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أداب املبشٛثٕٛ يف ؾإٔ ايؿكط٠" نؿؿت املعًَٛات اييت تساٚشلا اٱع٬ّ اؾسٜس   -خ
إشا أؾاض َا  عٔ عسّ قسض٠ اؿه١َٛ ع٢ً َٛاد١ٗ أظ١َ أنؿاض أغعاض ايٓؿط"

ٕٸ اٱع٬ّ اؾسٜس نجرلًا َا ٜٴػِٗ يف نؿـ عسّ قسض٠ 16509ْػبت٘) %( َِٓٗ إىل أ
%( 42505ايسٚي١ يف َٛاد١ٗ أظ١َ أنؿاض أغعاض ايٓؿط، يف سني أؾاض َا ْػبت٘ )

َِٓٗ إىل إٔ اٱع٬ّ اؾسٜس ق٬ًًٝ َا ٜٴػِٗ يف نؿـ عسّ قسض٠ ايسٚي١ يف ٖصا ايؿإٔ، 
%( َٔ املبشٛثني إىل إٔ ا٫ع٬ّ اؾسٜس ٫ ٜٴػِٗ يف ٖصا 41586بت٘ )ٚاخرلًا شنط َا ْػ

 ايؿإٔ.

أداب املبشٛثٕٛ بؿإٔ ايؿكط٠" أؾكشت املعًَٛات اييت أسكٌ عًٝٗا َٔ   -ز
اٱع٬ّ اؾسٜس عٔ عسّ َكسض٠ اؿه١َٛ ع٢ً َعاؾ١ ا٭ثاض ايٓامج١ عٔ إنؿاض أغعاض 

ٕٸ اٱع٬ّ اؾسٜس نجرلًا َا ٜٴػِٗ يف %( َِٓٗ إىل 16509ايٓؿط" إش أؾكح  َا ْػبت٘ ) أ
نؿـ عسّ قسض٠ اؿه١َٛ ع٢ً ٚنع اـطط املٓاغب١ ملعاؾ١ ا٭ثاض ايٓامج١، يف سني 

%( َٔ املبشٛثني عٔ إٔ اٱع٬ّ اؾسٜس ق٬ًًٝ َا ٜٴػِٗ يف  نؿـ عسّ 41529أؾكح)
ْػبت٘ قسض٠ اؿه١َٛ يف َعاؾ١ ا٭ثاض ايٓامج١ يف ٖصا ايؿإٔ، ٚاخرلًا أؾكح َا 

ٕٸ اٱع٬ّ اؾسٜس ٫ ٜٴػِٗ يف شيو.42562)  %( َِٓٗ إىل أ

أؾاض املبشٛثٕٛ بؿإٔ ايؿكط٠" أغِٗ يف تععٜع قٓاعاتٞ إٔ إنؿاض أغعاض ايٓؿط  -ح
%( 12587دع٤ َٔ إعاز٠ ضغِ خطٜط١ دسٜس٠ يًؿطم ا٭ٚغط" ؾكس شنط َا ْػبت٘ )

ٕٸ املعًَٛات اييت ٜتًكْٛٗا عدل اٱع٬ّ اؾسٜس نجرلًا َا تععظ قٓاعاتٞ يف إٔ  َِٓٗ إىل أ
انؿاض أغعاض ايٓؿط ٖٛ دع٤ َٔ إعاز٠ ضغِ خاضط١ دسٜس٠ يًؿطم ا٭ٚغط، يف سني 

%( َٔ املبشٛثني إىل إٔ اٱع٬ّ اؾسٜس ق٬ًًٝ َا ٜٴػِٗ يف 45545شنطض َا ْػبت٘ )
ػِٗ %( َِٓٗ إىل إٔ اٱع٬ّ اؾسٜس مل ٜٴ41566تععٜع قٓاعاتٞ، ٚاخرلًا شنط َا ْػبت٘ )

 (.36يف شيو. نُا يف دسٍٚ)
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 ( ٜٛنح اإلؾباعات املتشّكك١ بؿإٔ أظ١َ إخنفاض أغعاض ايٓفط36دسٍٚ)

 ت 
  

 ايؿكط٠ 
 
 

 ايبسا٥ٌ                       

 اجملُٛع    ٫ اعتُس         ق٬ًٝ  نجرلا

اغُٗت  1
املعًَٛات اييت 
تساٚشلا اٱع٬ّ 
اؾسٜس بؿإٔ 

اغعاض انؿاض 
ايٓؿط يف نؿـ 
نعـ ادطا٤ات 
ايسٚي١ يًكٓاع١ 

 ايٓؿط١ٝ

 %100 ايعسز % ت % ت % ت
79 14597 216 40591 233 44512 528 100% 

غاعستين  2
املعًَٛات اييت 
سكًت عًٝٗا 
َٔ اٱع٬ّ 
اؾسٜس يف 
َؿاضن١ اٯخطٜٔ 

سٛاضاتِٗ 
 ْٚكاؾاتِٗ 

76 14539 235 44551 76 41510 528 100% 

اٱع٬ّ اغِٗ  3
اؾسٜس يف تٛغٝع 
َساضنٞ بؿإٔ 
ا٭خطاض ايهبرل٠ 
اييت غببٗا 
انؿاض اغعاض 

 ايٓؿط

71 13544 231 43576 226 42580 528 100% 

نؿؿت  4
املعًَٛات اييت 

85 16509 222 42505 221 41586 528 100% 
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تساٚشلا اٱع٬ّ 
اؾسٜس عٔ عسّ 
قسض٠ اؿه١َٛ 
ع٢ً َٛاد١ٗ 
اظ١َ انؿاض 

 اغعاض ايٓؿط

اؾكشت  5
املعًَٛات اييت 
اسكٌ عًٝٗا َٔ 
اٱع٬ّ اؾسٜس 
عٔ عسّ َكسض٠ 
اؿه١َٛ ع٢ً 
َعاؾ١ ا٭ثاض 
ايٓامج١ عٔ 
انؿاض اغعاض 

 ايٓؿط

85 16509 218 41529 225 42562 528 100% 

اغِٗ يف تععٜع   6
قٓاعاتٞ إ 
انؿاض اغعاض 
ايٓؿط دع٤ َٔ 
إعاز٠ ضغِ 
خاضط١ دسٜس٠ 

 يًؿطم ا٭ٚغط

68 12578 240 45545 220 41566  
528 

100% 
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 املبشح ايجاْٞ: اإلختباض ايتا٥ٞ ٚزالالت ايفطٚم .

 اٚاًل: اإلختباض ايتا٥ٞ يع١ٓٝ ٚاسس٠.

ٕٸ ٖٓاى ع٬ق١ شات ز٫ي١ َع١ٜٛٓ بني أؾطاز ايع١ٓٝ يهٌ ؾطض َٔ ؾطٚض  ملعطؾ١ ٌٖ أ
١ْ ايٛغط ايؿطنٞ املكٝاؽ مت اغتدساّ ا٫ختباض ايتا٥ٞ يع١ٓٝ ٚاسس٠، َٚٔ ثِ َكاض

 بايٛغط اؿػابٞ، ٚقس ظٗطت ايٓتا٥ر ع٢ً ٚؾل اٯتٞ: 
ٜعزاز االعتُاز ع٢ً اإلعالّ اجلسٜس، ّنًُا اؾتست األظَات ٚتفاقِ تأثريٖا يف  -1

 اجلُٗٛض. 

(، ٖٚٞ أندل َٔ ايك١ُٝ 28530ظٗطت ايك١ُٝ ايتا١ٝ٥ احملػٛب١ شلصا ايؿطض)     
(، 1597( ايبايػ١ ) 527( ٚزضد١ سط١ٜ ) 0505 ايتا١ٝ٥ اؾسٚي١ٝ عٓس َػت٣ٛ ز٫ي١)

ٖٚصا ٜعين إٔ ٖٓاى ؾطٚقًا شات ز٫ي١ َع١ٜٛٓ بني أؾطاز ايع١ٓٝ، ٚ٭ٕ ق١ُٝ ايٛغط 
(، ؾٗصا ٜعين إٔ ايؿطض 21( ٖٞ أندل َٔ ق١ُٝ ايٛغط ايؿطنٞ) 26583اؿػابٞ)

تؿاقِ َتشكل، مبع٢ٓ" ٜعزاز ا٫عتُاز ع٢ً اٱع٬ّ اؾسٜس، نًُا اؾتست ا٭ظَات ٚ
  (.37نُا يف دسٍٚ )تأثرلٖا يف اؾُٗٛض. 

( ٜٛنح ظٜاز٠ االعتُاز ع٢ً اإلعالّ اجلسٜس، نًُا اؾتست األظَات ٚتفاقِ 37دسٍٚ) 

 تأثريٖا يف اجلُٗٛض

زضد١ 
 اؿط١ٜ

 ايٛغط
 اؿػابٞ

ا٫مطاف   
 املعٝاضٟ

ايٛغط 
 ايؿطنٞ

 ايك١ُٝ ايتا١ٝ٥ احملػٛب١
ايك١ُٝ 

 اؾسٚي١ٝ
 ايس٫ي١

 زاي١ 1597 28530 21 4573 26583 527
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تعزاز اإلثاض٠ املعطف١ٝ يإلعالّ اجلسٜس بؿإٔ األظَات نًُا نإ َػت٣ٛ االعتُاز  -2

 ْٚٛعٝت٘ عايٝني. 

(، ٖٚٞ أندل َٔ ايك١ُٝ ايتا١ٝ٥ 18552ظٗطت ايك١ُٝ ايتا١ٝ٥ احملػٛب١ شلصا ايؿطض) 
(، ٖٚصا 1597يػ١ ) ( ايبا527( ٚزضد١ سط١ٜ ) 0505اؾسٚي١ٝ عٓس َػت٣ٛ ز٫ي١) 

ٜعين إٔ ٖٓاى ؾطٚم شات ز٫ي١ َع١ٜٛٓ بني أؾطاز ايع١ٓٝ، ٚ٭ٕ ق١ُٝ ايٛغط 
(، ٖٚصا ٜعين إٔ ايؿطض 21( ٖٞ أندل َٔ ق١ُٝ ايٛغط ايؿطنٞ) 24596اؿػابٞ)

َتشكل، مبع٢ٓ" تعزاز اٱثاض٠ املعطؾ١ٝ يٲع٬ّ اؾسٜس بؿإٔ ا٭ظَات ّنًُا نإ َػت٣ٛ 
 (.38نُا يف دسٍٚ ) ٝني.ا٫عتُاز ْٚٛع١ٝ عاي

ٜبني ظٜاز٠ اإلثاض٠ املعطف١ٝ يإلعالّ اجلسٜس بؿإٔ األظَات نًُا نإ َػت٣ٛ ( 38دسٍٚ)

 االعتُاز ْٚٛعٝت٘ عايٝني. 

زضد١ 
 اؿط١ٜ

 ايٛغط
 اؿػابٞ

ا٫مطاف   
 املعٝاضٟ

ايٛغط 
 ايؿطنٞ

 ايك١ُٝ ايتا١ٝ٥ احملػٛب١
ايك١ُٝ 

 اؾسٚي١ٝ
 ايس٫ي١

 زاي١ 1597 18552 21 4592 24596 527

 ٜعزاز االعتُاز ع٢ً اإلعالّ اجلسٜس ّنًُا أغِٗ يف إؾاع١ اإلغتكطاض ٚاألَٔ. -3

(، ٖٚٞ أندل َٔ ايك١ُٝ ايتا١ٝ٥ 9502ظٗطت ايك١ُٝ ايتا١ٝ٥ احملػٛب١ شلصا ايؿطض)      
(، ٖٚصا 1597( ايبايػ١ ) 527( ٚزضد١ سط١ٜ ) 0505اؾسٚي١ٝ عٓس َػت٣ٛ ز٫ي١) 

ؾطٚقات شات ز٫ي١ َع١ٜٛٓ بني أؾطاز ايع١ٓٝ، ٚ٭ٕ ق١ُٝ ايٛغط ٜعين إٔ ٖٓاى 
(، مما ٜعين إٔ ايؿطض 21( ٖٞ أندل َٔ ق١ُٝ ايٛغط ايؿطنٞ) 22590اؿػابٞ)

َتشكل، مبع٢ٓ" ٜعزاز اٱعتُاز ع٢ً اٱع٬ّ اؾسٜس، نًُا أغِٗ يف إؾاع١ اٱغتكطاض 
 (.39. نُا يف دسٍٚ)ٚا٭َٔ

 

 

 



 
 

452 
 

 انميذانية انذراسة/ انخامس انفصم

 ٢ً اإلعالّ اجلسٜس نًُا أغُٗت يف إؾاع١ اإلغتكطاض ٚاألَٔ.( ٜعزاز اإلعتُاز ع39دسٍٚ)

زضد١ 
 اؿط١ٜ

 ايٛغط
 اؿػابٞ

ا٫مطاف   
 املعٝاضٟ

ايٛغط 
 ايؿطنٞ

 ايك١ُٝ ايتا١ٝ٥ احملػٛب١
ايك١ُٝ 

 اؾسٚي١ٝ
 ايس٫ي١

 زاي١ 1597 9502 21 4586 22590 527

 

طا٤ اغتدساَِٗ اإلعالّ ٜؤزٟ اعتُاز األفطاز ع٢ً احملت٣ٛ ايصٟ ذنكًٕٛ عًٝ٘ َٔ ّد -4

 اجلسٜس إىل ايـتأثري يف غًٛنِٗ يف اجملتُع أظا٤ األظَات.

(، ٖٚٞ أندل َٔ ايك١ُٝ ايتا١ٝ٥ 14561ظٗطت ايك١ُٝ ايتا١ٝ٥ احملػٛب١ شلصا ايؿطض)      
(، ٖٚصا 1597( ايبايػ١ ) 527( ٚزضد١ سط١ٜ ) 0505اؾسٚي١ٝ عٓس َػت٣ٛ ز٫ي١) 

١ َع١ٜٛٓ بني أؾطاز ايع١ٓٝ، ٚ٭ٕ ق١ُٝ ايٛغط ٜعين إٔ ٖٓاى ؾطٚم شات ز٫ي
(، مما ٜعين إٔ ايؿطض 21( ٖٞ أندل َٔ ق١ُٝ ايٛغط ايؿطنٞ) 23589اؿػابٞ)

َتشكل، مبع٢ٓ" ٜ٪ثط اعتُاز ا٭ؾطاز ع٢ً احملت٣ٛ ايصٟ وكًٕٛ عًٝ٘ َٔ دطا٤ 
 (.40نُا يف دسٍٚ) اغتدساَِٗ اٱع٬ّ اؾسٜس يف غًٛنِٗ يف اجملتُع إظا٤ ا٭ظَات"

( ٜٛنح تأثري اعتُاز األفطاز ع٢ً احملت٣ٛ ايصٟ ذنكًٕٛ عًٝ٘ ّدطا٤ اغتدساَِٗ 40دسٍٚ)

 اإلعالّ اجلسٜس 

زضد١ 
 اؿط١ٜ

 ايٛغط
 اؿػابٞ

ا٫مطاف   
 املعٝاضٟ

ايٛغط 
 ايؿطنٞ

 ايك١ُٝ ايتا١ٝ٥ احملػٛب١
ايك١ُٝ 

 اؾسٚي١ٝ
 ايس٫ي١

 زاي١ 1597 14561 21 4554 23589 527

ات املجاض٠ يف اإلعالّ اجلسٜس اٖتُاَا ٚقبٛاًل يس٣ أفطاز اجملتُع ٜفٛم َا تًك٢ األظَ -5

 ُٜعطض يف ٚغا٥ٌ اإلعالّ األخط٣. 

(، ٖٚٞ أندل َٔ ايك١ُٝ 22520ظٗطت ايك١ُٝ ايتا١ٝ٥ احملػٛب١ شلصا ايؿطض)       
(، 1597( ايبايػ١ ) 527( ٚزضد١ سط١ٜ ) 0505ايتا١ٝ٥ اؾسٚي١ٝ عٓس َػت٣ٛ ز٫ي١) 

ٜعين إٔ ٖٓاى ؾطٚم شات ز٫ي١ َع١ٜٛٓ بني اؾطاز ايع١ٓٝ، ٚ٭ٕ ق١ُٝ ايٛغط  ٖٚصا
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(، مما ٜعين إٔ ايؿطض 24( ٖٞ أندل َٔ ق١ُٝ ايٛغط ايؿطنٞ) 28527اؿػابٞ )
َتشكل، مبع٢ٓ" تًك٢ ا٭ظَات املجاض٠ يف اٱع٬ّ اؾسٜس اٖتُاَا ٚقب٫ًٛ يس٣ أؾطاز 

 (.41نُا يف دسٍٚ)ا٭خط٣".  اجملتُع ٜؿٛم َا ٜٴعطض يف ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ

( تًك٢ األظَات املجاض٠ يف اإلعالّ اجلسٜس اٖتُاَا ٚقبٛاًل يس٣ أفطاز اجملتُع 41دسٍٚ )

 .ٜفٛم َا ُٜعطض يف ٚغا٥ٌ اإلعالّ األخط٣

زضد١ 
 اؿط١ٜ

 ايٛغط
 اؿػابٞ

ا٫مطاف   
 املعٝاضٟ

ايٛغط 
 ايؿطنٞ

 ايك١ُٝ ايتا١ٝ٥ احملػٛب١
ايك١ُٝ 

 اؾسٚي١ٝ
 ايس٫ي١

 زاي١ 1597 22520 24 4542 28527 527

ٜتُتع اإلعالّ اجلسٜس مبكسض٠ نبري٠ ع٢ً تٛدٝ٘ اْتباٙ اجلُٗٛض حنٛ األظَات اييت  -6

 .حتسخ يف ايبًس

(، ٖٚٞ أندل َٔ ايك١ُٝ 20583ظٗطت ايك١ُٝ ايتا١ٝ٥ احملػٛب١ شلصا ايؿطض)     
(، 1597( ايبايػ١ ) 527( ٚزضد١ سط١ٜ ) 0505ايتا١ٝ٥ اؾسٚي١ٝ عٓس َػت٣ٛ ز٫ي١) 

ٖٚصا ٜعين إٔ ٖٓاى ؾطٚم شات ز٫ي١ َع١ٜٛٓ بني أؾطاز ايع١ٓٝ، ٚ٭ٕ ق١ُٝ ايٛغط 
(، مما ٜعين إٔ ايؿطض 21( ٖٞ أندل َٔ ق١ُٝ ايٛغط ايؿطنٞ) 25566اؿػابٞ )

َتشكل، مبع٢ٓ" ٜتُتع اٱع٬ّ اؾسٜس مبكسض٠ نبرل٠ ع٢ً تٛدٝ٘ اْتباٙ اؾُٗٛض مٛ 
 (.42نُا يف دسٍٚ)سخ يف ايبًس".ا٭ظَات اييت ؼ
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ٜتُتع اإلعالّ اجلسٜس مبكسض٠ نبري٠ ع٢ً تٛدٝ٘ اْتباٙ اجلُٗٛض حنٛ األظَات  (42دسٍٚ )

 .اييت حتسخ يف ايبًس

زضد١ 
 اؿط١ٜ

 ايٛغط
 اؿػابٞ

ا٫مطاف   
 املعٝاضٟ

ايٛغط 
 ايؿطنٞ

 ايك١ُٝ ايتا١ٝ٥ احملػٛب١
ايك١ُٝ 

 اؾسٚي١ٝ
 ايس٫ي١

 زاي١ 1597 20583 21 5514 25566 527

 
 -دا٤ت ايٓتا٥ر بؿإٔ دلُٛع ايفطٚض ايٓٗا١ٝ٥ نُا ٜأتٞ: -1

( ٖٚٞ أندل َٔ ايك١ُٝ 24519نؿؿت ايك١ُٝ ايتا١ٝ٥ احملػٛب١ يًؿطٚض مجٝعًا )      
(، 1597( ايبايػ١)527( ٚزضد١ سط١ٜ )0505ايتا١ٝ٥ اؾسٚي١ٝ عٓس َػت٣ٛ ز٫ي١ ) 

١ٜٛ بني أؾطاز ايع١ٓٝ، ٚ٭ٕ ق١ُٝ ايٛغط ٖٚصا ٜعين إٔ ٖٓاى ؾطٚم شات ز٫ي١ َعٓ
(، ٖٚصا ٜعين إٔ 129( ٖٞ أندل َٔ ق١ُٝ ايٛغط ايؿطنٞ)152555اؿػابٞ ايهًٞ )

ايؿطٚض َتشكك١ مجٝعٗا مبع٢ٓ إٔ اٱع٬ّ اؾسٜس ٜ٪زٟ زٚضًا يف تؿهٌٝ ايطأٟ ايعاّ 
 (.43إظا٤ ا٭ظَات يف ايعطام. ٚنُا يف دسٍٚ)

 -ؾإٔ دلُٛع ايفطٚض ايٓٗا١ٝ٥ نُا ٜأتٞ: ايٓتا٥ر يف ٜبني (43دسٍٚ)    

زضد١ 
 اؿط١ٜ

 ايٛغط
 اؿػابٞ

ا٫مطاف   
 املعٝاضٟ

ايٛغط 
 ايؿطنٞ

 ايك١ُٝ ايتا١ٝ٥ احملػٛب١
ايك١ُٝ 

 اؾسٚي١ٝ
 ايس٫ي١

 زاي١ 1597 24519 129 22536 152552 527
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 ثاْٝا:زالالت ايفطٚم

 ايٓٛع َع االغتدساّ ٚايفطٚض -1

َتٸػرلات ايبشح اؿايٞ مت اغتدساّ َطبع ناٟ ملعطؾ١ زاي١ ملعطؾ١ ايع٬ق١ بني -أ   
( 20559( إ ق١ُٝ َطبع ناٟ احملػٛب١) 44ايؿطٚم، إش تٸبني َٔ ٬َسع١ دسٍٚ)

(، ٖٞ أقٌ َٔ ايك١ُٝ اؾسٚي١ٝ عٓس 12ملتػرلٟ ايٓٛع ٚا٫غتدساّ ٚبسضد١ سط١ٜ )
شات ز٫ي١  (، ٖٚصا ٜبني عسّ ٚدٛز ؾطٚم21503( ايبايػ١ )0505َػت٣ٛ ز٫ي١ )

  َع١ٜٛٓ بني ايٓٛع ٚا٫غتدساّ.

 ( ٜٛنح زالي١ ايفطٚم بني ايٓٛع ٚاإلغتدسا44ّدسٍٚ)         

املتػرل 
 ا٫ٍٚ

املتػرل 
 ايجاْٞ

ق١ُٝ َطبع ناٟ 
 احملػٛب١

زضد١ 
 اؿط١ٜ

ق١ُٝ ناٟ 
 اؾسٚي١ٝ

 ايس٫ي١

 ؽ زاي١ 21503 12 20559 اٱغتدساّ ايٓٛع

ٚايؿطض ا٭ٍٚ "ٜعزاز اٱعتُاز ع٢ً اٱع٬ّ اؾسٜس، ملعطؾ١ ايع٬ق١ بني ايٓٛع -ب 
ّنًُا اؾتست ا٭ظَات ٚتؿاقِ تأثرلٖا يف اؾُٗٛض"  ؾكس تٳبٸني إٔ ق١ُٝ َطبع ناٟ 

( ٚعٓس 4( ٖٞ أقٌ َٔ ايك١ُٝ اؾسٚي١ٝ يًؿطض ٚبسضد١ سط١ٜ )8589احملػٛب١) 
ز٫ي١  ( ٖٚصا ٴٜبني عسّ ٚدٛز ؾطٚم شات9549( ايبايػ١) 0505َػت٣ٛ ز٫ي١ )

 (.45اسكا١ٝ٥ بني ايصنٛض ٚاٱْاخ يف ايؿطض ا٭ٍٚ. نُا يف دسٍٚ )
 ( ٜبني زالي١ ايفطٚم بني ايٓٛع ٚايفطض األ45ٍٚدسٍٚ)            

املتػرل 
 ا٫ٍٚ

 املتػرل ايجاْٞ
ق١ُٝ َطبع ناٟ 

 احملػٛب١
زضد١ 
 اؿط١ٜ

ق١ُٝ ناٟ 
 اؾسٚي١ٝ

 ايس٫ي١

 ١ؽ زاي 9549 4 8589 ايؿطض ا٭ٍٚ ايٓٛع

 

ملعطؾ١ ايع٬ق١ بني ايٓٛع ٚايؿطض ايجاْٞ "تعزاز اٱثاض٠ املعطؾ١ٝ يٲع٬ّ اؾسٜس  -ت
بؿإٔ ا٭ظَات ّنًُا نإ َػت٣ٛ اٱعتُاز ْٚٛع١ٝ  عايٝني"  تٛنح إٔ ق١ُٝ َطبع ناٟ 
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( ٚعٓس 4( ٖٞ أقٌ َٔ ايك١ُٝ ايتا١ٝ٥ اؾسٚي١ٝ يًؿطض ٚبسضد١ سط١ٜ)4537احملػٛب١ )
(، ٖٚصا ٜبني عسّ ٚدٛز ؾطٚم شات ز٫ي١ 9549ايبايػ١ )( 0505َػت٣ٛ ز٫ي١)

 (.46اسكا١ٝ٥ بني ايٓٛع ٚايؿطض ايجاْٞ. نُا يف دسٍٚ )

 ( ٜبني زالي١ ايفطٚم بني ايٓٛع ٚايفطض ايجا46ْٞدسٍٚ)         

املتػرل 
 ا٫ٍٚ

املتػرل 
 ايجاْٞ

ق١ُٝ َطبع ناٟ 
 احملػٛب١

زضد١ 
 اؿط١ٜ

ق١ُٝ ناٟ 
 اؾسٚي١ٝ

 ايس٫ي١

 عايٓٛ
ايؿطض 

 ؽ زاي١ 9549 4 4537 ايجاْٞ

ملعطؾ١ ايع٬ق١ بني ايٓٛع ٚايؿطض ايجايح " ٜعزاز اٱعتُاز ع٢ً اٱع٬ّ اؾسٜس  -خ
( إٔ 47ّنًُا أغُٗت يف إؾاع١ اٱغتكطاض ٚ ا٭َٔ. ٜتٛنح َٔ ٬َسع١ دسٍٚ )

 ( ٖٞ أقٌ َٔ ايك١ُٝ اؾسٚي١ٝ يًؿطض ٚبسضد١ سط4597١ٜق١ُٝ َطبع ناٟ احملػٛب١ )
(، ٖٚصا ٜهؿـ عسّ ٚدٛز ع٬ق١ 9549( ايبايػ١ ) 0505( عٓس َػت٣ٛ ز٫ي١ ) 4)

 شات ز٫ي١ اسكا١ٝ٥ َع١ٜٛٓ بني ايٓٛع ٚايؿطض ايجايح. 

 ( ٜبني زالي١ ايفطٚم بني ايٓٛع ٚايفطض ايجايح47دسٍٚ)         

املتػرل 
 ا٫ٍٚ

 ق١ُٝ َطبع ناٟ احملػٛب١ املتػرل ايجاْٞ
زضد١ 
 اؿط١ٜ

ق١ُٝ ناٟ 
 ؾسٚي١ٝا

 ايس٫ي١

 ايٓٛع
ايؿطض 

 ؽ زاي١ 9549 4 4597 ايجايح

ملعطؾ١ ايع٬ق١ بني ايٓٛع ٚايؿطض ايطابع" ٜ٪ثط اعتُاز أؾطاز ع٢ً احملت٣ٛ ايصٟ -ز
وكًٕٛ عًٝ٘ َٔ دٸطا٤ اغتدساَِٗ اٱع٬ّ اؾسٜس يف غًٛنِٗ يف اجملتُع أظا٤ 

( 05940ٟ احملػٛب١ ) ( إٔ ق١ُٝ َطبع نا48ا٭ظَات"  ٜتٛنح َٔ ٬َسع١ دسٍٚ )
( 0505( عٓس َػت٣ٛ ز٫ي١ ) 4ٖٞ أقٌ َٔ ايك١ُٝ اؾسٚي١ٝ يًؿطض ٚبسضد١ سط١ٜ )
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(، ٖٚصا ٜهؿـ عٔ عسّ ٚدٛز ع٬ق١ شات ز٫ي١ اسكا١ٝ٥ بني ايٓٛع 9549ايبايػ١ ) 
 ٚايؿطض ايطابع.

 ( ٜبني زالي١ ايفطٚم بني ايٓٛع ٚايفطض ايطابع48دسٍٚ)                  

 املتػرل
 ا٫ٍٚ

املتػرل 
 ايجاْٞ

ق١ُٝ َطبع ناٟ 
 احملػٛب١

زضد١ 
 اؿط١ٜ

ق١ُٝ ناٟ 
 اؾسٚي١ٝ

 ايس٫ي١

 ايٓٛع
ايؿطض 

 ؽ زاي١ 9549 4 05940 ايطابع

ملعطؾ١ ايع٬ق١ بني ايٓٛع ٚايؿطض اـاَؼ "تًك٢ ا٭ظَات املجاض٠ يف اٱع٬ّ  -ح
 ". ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ا٭خط٣ اؾسٜس اٖتُاَا ٚقب٫ًٛ يس٣ أؾطاز اجملتُع ٜؿٛم َا ٜٴعطض يف

( ٖٞ أقٌ َٔ 1581( إٔ ق١ُٝ َطبع ناٟ احملػٛب١ ) 49ٜتٛنح َٔ ٬َسع١ دسٍٚ )
( ايبايػ١ ) 0505( عٓس َػت٣ٛ ز٫ي١ ) 3ايك١ُٝ اؾسٚي١ٝ يًؿطض ٚبسضد١ سط١ٜ )

(، ٖٚصا ٜهؿـ عٔ عسّ ٚدٛز ع٬ق١ شات ز٫ي١ اسكا١ٝ٥ بني ايٓٛع ٚايؿطض 9549
 اـاَؼ. 

 ( ٜبني زالي١ ايفطٚم بني ايٓٛع ٚايفطض اخلاَؼ49دسٍٚ)               
املتػرل 
 ا٫ٍٚ

 ق١ُٝ َطبع ناٟ احملػٛب١ املتػرل ايجاْٞ
زضد١ 
 اؿط١ٜ

ق١ُٝ ناٟ 
 اؾسٚي١ٝ

 ايس٫ي١

 ايٓٛع
ايؿطض 
 ؽ زاي١ 9549 4 1581 اـاَؼ

٠ نبرل٠ ٜتُتع اٱع٬ّ اؾسٜس مبكسض ملعطؾ١ ايع٬ق١ بني ايٓٛع ٚايؿطض ايػازؽ" -ر
ع٢ً تٛدٝ٘ اْتباٙ اؾُٗٛض مٛ ا٭ظَات اييت ؼسخ يف ايبًس" ٜتٛنح َٔ ٬َسع١ 

( ٖٞ أقٌ َٔ ايك١ُٝ اؾسٚي١ٝ 7515( إٔ ق١ُٝ َطبع ناٟ احملػٛب١ ) 50دسٍٚ )
(، ٖٚصا 7581( ايبايػ١ ) 0505( عٓس َػت٣ٛ ز٫ي١ ) 4يًؿطض ٚبسضد١ سط١ٜ )

 ١ٝ٥ بني ايٓٛع ٚايؿطض ايػازؽ.ٜهؿـ عٔ عسّ ٚدٛز ع٬ق١ شات ز٫ي١ اسكا
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 ( ٜبني زالي١ ايفطٚم بني ايٓٛع ٚايفطض ايػازؽ50دسٍٚ)

املتػرل 
 ا٫ٍٚ

املتػرل 
 ايجاْٞ

 ق١ُٝ َطبع ناٟ احملػٛب١
زضد١ 
 اؿط١ٜ

ق١ُٝ ناٟ 
 اؾسٚي١ٝ

 ايس٫ي١

 ؽ زاي١ 9549 4 7515 ايػازؽ ايٓٛع

ٗاا ٜتٛنح َٔ ٬َسع١ ملعطؾ١ ايع٬ق١ بني ايٓٛع ٚايؿطٚض ايػت يًسضاغ١ مجٝع-ز
( ٖٞ أقٌ َٔ ايك١ُٝ اؾسٚي١ٝ 65158( إٕ ق١ُٝ َطبع ناٟ احملػٛب١ ) 51دسٍٚ )

(، ٖٚصا 7581( ايبايػ١ ) 0505( عٓس َػت٣ٛ ز٫ي١ ) 3يًؿطض ٚبسضد١ سط١ٜ )
ٜهؿـ عٔ عسّ ٚدٛز ع٬ق١ شات ز٫ي١ اسكا١ٝ٥ بني ايٓٛع ٚؾطٚض ايسضاغ١ ناؾ١، 

 ٢ زضد١ ا٫عتُاز. مبع٢ٓ إٔ ايٓٛع  ٫ ٜ٪ثط عً

 ( ٜبني زالي١ ايفطٚم بني ايٓٛع ٚايفطٚض ايػت مجٝعٗا.51دسٍٚ)

املتػرل 
 ا٫ٍٚ

املتػرل 
 ايجاْٞ

ق١ُٝ َطبع ناٟ 
 احملػٛب١

زضد١ 
 اؿط١ٜ

ق١ُٝ ناٟ 
 اؾسٚي١ٝ

 ايس٫ي١

 ايٓٛع
ايؿطٚض 

 ؽ زاي١ 7581 3 65158 ناؾ١

 . ايػهٔ َع االغتدساّ ٚايفطٚض -2

ق١ بني َتػٝٸطات ايبشح اؿايٞ مت اغتدساّ َطبع ناٟ ملعطؾ١ زاي١ ملعطؾ١ ايع٬ -ا
( 57590( إ ق١ُٝ َطبع ناٟ احملػٛب١ ) 52ايؿطٚم، إش تبني َٔ ٬َسع١ دسٍٚ)

( ٖٚٞ أع٢ً َٔ ايك١ُٝ اؾسٚي١ٝ عٓس 36ملتػرلٟ ايػهٔ ٚا٫غتدساّ ٚبسضد١ سط١ٜ )
طٚم شات ز٫ي١ َع١ٜٛٓ ( ٖٚصا ٜبني ٚدٛز ؾ49577( ايبايػ١ )0505َػت٣ٛ ز٫ي١ )

 بني ايػهٔ ٚاٱغتدساّ.

 ( ٜبني زالي١ ايفطٚم بني ذلٌ ايػهٔ ٚاإلغتدسا52ّدسٍٚ)

املتػرل 
 ا٫ٍٚ

املتػرل 
 ايجاْٞ

 ق١ُٝ َطبع ناٟ احملػٛب١
زضد١ 
 اؿط١ٜ

ق١ُٝ ناٟ 
 اؾسٚي١ٝ

 ايس٫ي١

 زاي١ 49577 36 57590 اٱغتدساّ ايػهٔ
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ض ا٭ٍٚ" ٜعزاز ا٫عتُاز ع٢ً اٱع٬ّ اؾسٜس، ملعطؾ١ ايع٬ق١ بني ايػهٔ ٚايؿط -ب
نًُا اؾتست ا٭ظَات ٚتؿاقِ تأثرلٖا يف اؾُٗٛض" إش تبني إٔ ق١ُٝ َطبع ناٟ احملػٛب١ 

( ٚعٓس َػت٣ٛ 12( ٖٞ أع٢ً َٔ ايك١ُٝ اؾسٚي١ٝ يًؿطض ٚبسضد١ سط١ٜ )36530)
١ٜ بني ( ٖٚصا ٜبني ٚدٛز ؾطٚم شات ز٫ي١ َع21503ٛٓ( ايبايػ١) 0505ز٫ي١ )

ايػهٔ ٚا٫غتدساّ يف ٖصا ايؿطض. مبع٢ٓ إٔ َتػرل ايػهٔ ٜ٪ثط يف سذِ ا٫عتُاز 
 (. 53ع٢ً اٱع٬ّ اؾسٜس يٮؾطاز. نُا يف دسٍٚ )

 ( ٜبني زالي١ ايفطٚم بني ذلٌ ايػهٔ ٚايفطض األ53ٍٚدسٍٚ)

املتػرل 
 ا٫ٍٚ

املتػرل 
 ايجاْٞ

ق١ُٝ َطبع ناٟ 
 احملػٛب١

زضد١ 
 اؿط١ٜ

ق١ُٝ ناٟ 
 سٚي١ٝاؾ

 ايس٫ي١

ايؿطض  ايػهٔ
 زاي١ 21503 12 36560 ا٭ٍٚ

ملعطؾ١ ايع٬ق١ بني ايػهٔ ٚايؿطض ايجاْٞ" تعزاز اٱثاض٠ املعطؾ١ٝ يٲع٬ّ اؾسٜس  -ت
بؿإٔ ا٭ظَات نًُا نإ َػت٣ٛ اٱعتُاز ْٚٛع١ٝ عايٝني " إش تبني إٔ ق١ُٝ َطبع ناٟ 

( ٚعٓس 12يًؿطض ٚبسضد١ سط١ٜ ) ( ٖٞ أندل َٔ ايك١ُٝ اؾسٚي34587١ٝاحملػٛب١)
( ٖٚصا ٜبني ٚدٛز ؾطٚم شات ز٫ي١ َع١ٜٛٓ 21503( ايبايػ١) 0505َػت٣ٛ ز٫ي١ )

 (54بني ايػهٔ ٚا٫غتدساّ يف ٖصا ايؿطض. نُا يف دسٍٚ )

 ( زالي١ ايفطٚم بني ذلٌ ايػهٔ ٚايفطض ايجا54ْٞدسٍٚ)            

املتػرل 
 ا٫ٍٚ

املتػرل 
 ايجاْٞ

 ٟ احملػٛب١ق١ُٝ َطبع نا
زضد١ 
 اؿط١ٜ

ق١ُٝ ناٟ 
 اؾسٚي١ٝ

 ايس٫ي١

 ايػهٔ
ايؿطض 

 زاي١ 21503 12 34587 ايجاْٞ
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ملعطؾ١ ايع٬ق١ بني ايػهٔ ٚايؿطض ايجايح" ٜعزاز ا٫عتُاز ع٢ً اٱع٬ّ اؾسٜس  -خ
نًُا أغُٗت يف إؾاع١ اٱغتكطاض ٚ ا٭َٔ" إش تبني إٔ ق١ُٝ َطبع ناٟ 

( ٚعٓس 12ٔ ايك١ُٝ اؾسٚي١ٝ يًؿطض ٚبسضد١ سط١ٜ )( ٖٞ أقٌ 12554َاحملػٛب١)
( ٖٚصا ٜبني عسّ ٚدٛز ؾطٚم شات ز٫ي١ 21503( ايبايػ١) 0505َػت٣ٛ ز٫ي١ )

 (.55َع١ٜٛٓ بني ايػهٔ ٚا٫غتدساّ يف ايؿطض ايطابع. نُا يف دسٍٚ )
 ( زالي١ ايفطٚم بني ذلٌ ايػهٔ ٚايفطض ايجايح55دسٍٚ)            

املتػرل 
 ا٫ٍٚ

 تػرل ايجاْٞامل
ق١ُٝ َطبع ناٟ 

 احملػٛب١
زضد١ 
 اؿط١ٜ

ق١ُٝ ناٟ 
 اؾسٚي١ٝ

 ايس٫ي١

 ايػهٔ
ايؿطض 

 ؽ زاي١ 21503 12 12554 ايجايح

ملعطؾ١ ايع٬ق١ بني ايػهٔ ٚايؿطض ايطابع " ٜ٪ثط اعتُاز اٱؾطاز ع٢ً احملت٣ٛ ايصٟ -ز
جملتُع أظا٤ ا٭ظَات" وكًٕٛ عًٝ٘ َٔ دٸطا٤ اغتدساَِٗ اٱع٬ّ اؾسٜس ؾٝػًٛنِٗ يف ا

( ٖٞ أندل َٔ ايك١ُٝ اؾسٚي١ٝ يًؿطض 26573إش تبني إٔ ق١ُٝ َطبع ناٟ احملػٛب١)
( ٖٚصا ٜبني ٚدٛز 21503( ايبايػ١) 0505( ٚعٓس َػت٣ٛ ز٫ي١ )12ٚبسضد١ سط١ٜ )

 (.56ؾطٚم شات ز٫ي١ بني ايػهٔ ٚا٫غتدساّ يف ٖصا ايؿطض. نُا يف دسٍٚ )
 زالي١ ايفطٚم بني ذلٌ ايػهٔ ٚايفطض ايطابع( 56دسٍٚ)            

املتػرل 
 ا٫ٍٚ

املتػرل 
 ايجاْٞ

 ق١ُٝ َطبع ناٟ احملػٛب١
زضد١ 
 اؿط١ٜ

 ايس٫ي١ ق١ُٝ ناٟ اؾسٚي١ٝ

 ؽ زاي١ 21503 12 26573 ايطابع ايػهٔ

 
ملعطؾ١ ايع٬ق١ بني ايػهٔ ٚايؿطض اـاَؼ" تًك٢ ا٭ظَات املجاض٠ يف اٱع٬ّ  -ح

َا ٚقب٫ًٛ يس٣ أؾطاز اجملتُع ٜؿٛم َا ٜٴعطض يف ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ا٭خط٣" اؾسٜس إٖتُا
( ٖٞ أقٌ َٔ ايك١ُٝ اؾسٚي١ٝ يًؿطض 9525إش تبني إٔ ق١ُٝ َطبع ناٟ احملػٛب١)

( ٖٚصا ٜبني عسّ 16592( ايبايػ١) 0505( ٚعٓس َػت٣ٛ ز٫ي١ )9ٚبسضد١ سط١ٜ )
 (. 57ا ايؿطض نُا يف دسٍٚ )ٚدٛز ؾطٚم شات ز٫ي١ بني ايػهٔ ٚا٫غتدساّ يف ٖص
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 ( زالي١ ايفطٚم بني ذلٌ ايػهٔ ٚايفطض اخلاَؼ57دسٍٚ)            

املتػرل 
 ا٫ٍٚ

 ق١ُٝ َطبع ناٟ احملػٛب١ املتػرل ايجاْٞ
زضد١ 
 اؿط١ٜ

ق١ُٝ ناٟ 
 اؾسٚي١ٝ

 ايس٫ي١

 ايػهٔ
ايؿطض 
 ؽ زاي١ 16592 9 9525 اـاَؼ

ػازؽ" ٜتُتع اٱع٬ّ اؾسٜس مبكسض٠ نبرل٠ ملعطؾ١ ايع٬ق١ بني ايػهٔ ٚايؿطض اي-ر
ع٢ً تٛدٝ٘ إْتباٙ اؾُٗٛض مٛ ا٭ظَات اييت ؼسخ يف ايبًس" إش تبني إٔ ق١ُٝ َطبع ناٟ 

( ٚعٓس 12( ٖٞ أندل َٔ ايك١ُٝ اؾسٚي١ٝ يًؿطض ٚبسضد١ سط١ٜ )25504احملػٛب١)
١ َع١ٜٛٓ ( ٖٚصا ٜبني ٚدٛز ؾطٚم شات ز٫ي21503( ايبايػ١) 0505َػت٣ٛ ز٫ي١ )

 بني ايػهٔ ٚا٫غتدساّ يف ٖصا ايؿطض. 

 ( زالي١ ايفطٚم بني ذلٌ ايػهٔ ٚايفطض ايػازؽ58دسٍٚ)   

املتػرل 
 ا٫ٍٚ

املتػرل 
 ايجاْٞ

ق١ُٝ َطبع ناٟ 
 احملػٛب١

زضد١ 
 اؿط١ٜ

ق١ُٝ ناٟ 
 اؾسٚي١ٝ

ايس٫
 ي١

 زاي١ 21503 12 25504 ايػازؽ ايػهٔ

 
ايػهٔ ٚايؿطٚض ايػت يًسضاغ١ ٜتٛنح َٔ ملعطؾ١ ايع٬ق١ ا٫ضتباط١ٝ بني -ز

( ٖٞ أع٢ً َٔ ايك١ُٝ 37530( إٔ ق١ُٝ َطبع ناٟ احملػٛب١ ) ٬َ59سع١ دسٍٚ )
(، 16592( ايبايػ١ ) 0505( عٓس َػت٣ٛ ز٫ي١ ) 9اؾسٚي١ٝ يًؿطض ٚبسضد١ سط١ٜ )

ٖٚصا ٜهؿـ عٔ ٚدٛز ع٬ق١ شات ز٫ي١ اسكا١ٝ٥ بني ايػهٔ ٚؾطٚض ايسضاغ١ 
 إٔ ايػهٔ ٜ٪ثط يف زضد١ اٱعتُاز. ناؾ١، مبع٢ٓ

 ( زالي١ ايفطٚم بني ايفطٚض ناف١ ٚذلٌ ايػهٔ.59دسٍٚ)         

املتػرل 
 ا٫ٍٚ

 املتػرل ايجاْٞ
ق١ُٝ َطبع ناٟ 

 احملػٛب١
 ايس٫ي١ ق١ُٝ ناٟ اؾسٚي١ٝ زضد١ اؿط١ٜ

 زاي١ 16592 9 37530 ايؿطٚض ناؾ١ ايٓٛع
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 ٚايفطٚض. املػت٣ٛ ايتعًُٝٞ َع االغتدساّ  -3

ملعطؾ١ ايع٬ق١ بني َتػرلات ايبشح اؿايٞ مت اغتدساّ َطبع ناٟ ملعطؾ١ زاي١ -ا
( 79588( إٔ ق١ُٝ َطبع ناٟ احملػٛب١) 60ايؿطٚم، إش تبني َٔ ٬َسع١ دسٍٚ)

( ٖٚٞ أع٢ً َٔ ايك١ُٝ 48ملتػرلٟ املػت٣ٛ ايتعًُٝٞ ٚا٫غتدساّ ٚبسضد١ سط١ٜ )
(، ٖٚصا ٜبني ٚدٛز ؾطٚم شات 61563ايبايػ١ ) (0505اؾسٚي١ٝ عٓس َػت٣ٛ ز٫ي١ )

 ز٫ي١ َع١ٜٛٓ بني املػت٣ٛ ايتعًُٝٞ ٚاٱغتدساّ.

 ( ايعالق١ بني َػت٣ٛ االغتدساّ ٚايتشكٌٝ ايسضاغٞ.60دسٍٚ)

املتػرل 
 ا٫ٍٚ

 املتػرل ايجاْٞ
ق١ُٝ َطبع ناٟ 

 احملػٛب١
زضد١ 
 اؿط١ٜ

ق١ُٝ ناٟ 
 اؾسٚي١ٝ

 ايس٫ي١

 زاي١ 61563 48 79.88 اٱغتدساّ ايتعًِٝ

ملعطؾ١ ايع٬ق١ بني املػت٣ٛ ايتعًُٝٞ، ٚايؿطض ا٭ٍٚ" ٜعزاز اٱعتُاز ع٢ً  -ب
اٱع٬ّ اؾسٜس، ّنًُا اؾتست ا٭ظَات ٚتؿاقِ تأثرلٖا يف اؾُٗٛض" إش تبني إٔ ق١ُٝ 

( ٖٞ أع٢ً َٔ ايك١ُٝ اؾسٚي١ٝ يًؿطض بسضد١ سط١ٜ 40553َطبع ناٟ احملػٛب١)
( ٖٚصا ٜبني ٚدٛز ؾطٚم شات 26539( ايبايػ١) 0505ي١ )( ٚعٓس َػت٣ٛ ز16٫)

زاي١ َع١ٜٛٓ بني ايتشكٌٝ ايسضاغٞ ايتعًُٝٞ يٮؾطاز ٚأثطٙ يف ظٜاز٠ ٚظٜاز٠ ا٫عتُاز 
 (. 61ع٢ً ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ اؾسٜس ع٢ً ٚؾل ٖصا ايؿطض. نُا يف دسٍٚ )

 ( ايعالق١ بني ايتشكٌٝ ايسضاغٞ ايفطض األ61ٍٚدسٍٚ )            

املتػرل 
 ا٫ٍٚ

 ق١ُٝ َطبع ناٟ احملػٛب١ املتػرل ايجاْٞ
زضد١ 
 اؿط١ٜ

ق١ُٝ ناٟ 
 اؾسٚي١ٝ

 ايس٫ي١

 ايتعًِٝ
ايؿطض 

 زاي١ 26539 16 40553 ا٭ٍٚ

 
ملعطؾ١ ايع٬ق١ بني املػت٣ٛ ايتعًُٝٞ ٚايؿطض ايجاْٞ" تعزاز اٱثاض٠ املعطؾ١ٝ  -ت

عتُاز ْٚٛع١ٝ عايٝني" إش تبني إٔ يٲع٬ّ اؾسٜس بؿإٔ ا٭ظَات نًُا نإ َػت٣ٛ اٱ
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( ٖٞ أقٌ َٔ ايك١ُٝ اؾسٚي١ٝ يًؿطض ٚبسضد١ سط١ٜ 22556ق١ُٝ َطبع ناٟ احملػٛب١)
( ٖٚصا ٜبني عسّ ٚدٛز ؾطٚم 26539( ايبايػ١) 0505( ٚعٓس َػت٣ٛ ز٫ي١ )16)

 شات ز٫ي١ َع١ٜٛٓ يف تأثرل املػت٣ٛ ايتعًُٝٞ يٮؾطاز يف ٖصا ايؿطض، مبع٢ٓ إٔ املػت٣ٛ
 (.62ايتعًُٝٞ ٫ ٜ٪ثط يف ظٜاز٠ ا٭ثاض٠ املعطؾ١ٝ نُا يف دسٍٚ )

 ( ايعالق١ بني ايتشكٌٝ ايسضاغٞ ايفطض ايجا62ْٞدسٍٚ )       

املتػرل 
 ا٫ٍٚ

 ق١ُٝ َطبع ناٟ احملػٛب١ املتػرل ايجاْٞ
زضد١ 
 اؿط١ٜ

ق١ُٝ ناٟ 
 اؾسٚي١ٝ

 ايس٫ي١

 ايتعًِٝ
ايؿطض 

 ؽ زاي١ 26539 16 22556 ايجاْٞ

 

ملعطؾ١ ايع٬ق١ بني املػت٣ٛ ايعًُٝٞ يٮؾطز ٚايؿطض ايجايح" ٜعزاز اٱعتُاز ع٢ً  -خ
اٱع٬ّ اؾسٜس ّنًُا أغِٗ يف إؾاع١ ٭َٔ ٚاٱغتكطاض" إش تبني إٔ ق١ُٝ َطبع ناٟ 

( ٚعٓس 16( ٖٞ أقٌ َٔ ايك١ُٝ اؾسٚي١ٝ يًؿطض ٚبسضد١ سط١ٜ )22578احملػٛب١)
( ٖٚصا ٜبني عسّ ٚدٛز ؾطٚم شات ز٫ي١ 26,39( ايبايػ١ )0505َػت٣ٛ ز٫ي١ )

َع١ٜٛٓ يف تأثرل املػت٣ٛ ايتعًُٝٞ ع٢ً ظٜاز٠ ا٫عتُاز ع٢ً اٱع٬ّ اؾسٜس. نُا يف 
 (. 63دسٍٚ  )

 ( ايعالق١ بني ايتشكٌٝ ايسضاغٞ ايفطض ايجايح63دسٍٚ )       

املتػرل 
 ا٫ٍٚ

املتػرل 
 ايجاْٞ

 ق١ُٝ َطبع ناٟ احملػٛب١
زضد١ 
 اؿط١ٜ

١ ناٟ قُٝ
 اؾسٚي١ٝ

 ايس٫ي١

 ؽ زاي١ 26539 16 22578 ايجايح ايتعًِٝ

ملعطؾ١ ايع٬ق١ بني املػت٣ٛ ايتعًُٝٞ ٚايؿطض ايطابع "ٜ٪ثط اعتُاز ا٭ؾطاز ع٢ً -ز
احملت٣ٛ ايصٟ وكًٕٛ عًٝ٘ َٔ دطا٤ اغتدساَِٗ اٱع٬ّ اؾسٜس ع٢ً غًٛنِٗ يف 

( ٖٞ أقٌ َٔ ايك١ُٝ 26538ٟ احملػٛب١)اجملتُع أظا٤ ا٭ظَات" إش تبني إٔ ق١ُٝ َطبع نا
( ايبايػ١) 0505( ٚعٓس َػت٣ٛ ز٫ي١ )16اؾسٚي١ٝ يًؿطض ٚبسضد١ سط١ٜ )
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( ٖٚصا ٜبني عسّ تأثرل املػت٣ٛ ايتعًُٝٞ يف ظٜاز٠ ا٫عتُاز ع٢ً اٱع٬ّ 26539
 (.64اؾسٜس ٖٚصا ايؿطض. نُا يف دسٍٚ )

 ايفطض ايطابع( ايعالق١ بني ايتشكٌٝ ايسضاغٞ 64دسٍٚ )       

املتػرل 
 ا٫ٍٚ

املتػرل 
 ايجاْٞ

ق١ُٝ َطبع ناٟ 
 احملػٛب١

زضد١ 
 اؿط١ٜ

ق١ُٝ ناٟ 
 اؾسٚي١ٝ

 ايس٫ي١

 ؽ زاي١ 26539 16 26538 ايطابع ايتعًِٝ

ملعطؾ١ ايع٬ق١ بني املػت٣ٛ ايتعًُٝٞ ٚايؿطض اـاَؼ" تًك٢ ا٭ظَات املجاض٠ يف  -ح
ؾطاز اجملتُع ٜؿٛم َا ٜعطض يف ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ اٱع٬ّ اؾسٜس اٖتُاَا ٚقب٫ًٛ يس٣ أ

( ٖٞ أقٌ َٔ ايك١ُٝ اؾسٚي١ٝ 18515ا٭خط٣" إش تبني إٔ ق١ُٝ َطبع ناٟ احملػٛب١)
( ٖٚصا 21503( ايبايػ١) 0505( ٚعٓس َػت٣ٛ ز٫ي١ )12يًؿطض ٚبسضد١ سط١ٜ )

ز٠ ٜبني عسّ ٚدٛز ؾطٚم شات ز٫ي١  َع١ٜٛٓ يف تأثرل املػت٣ٛ ايتعًُٝٞ ع٢ً ظٜا
 (.   65ا٫عتُاز ع٢ً اٱع٬ّ اؾسٜس يف ٖصا ايؿطض. نُا يف دسٍٚ )

 ( ايعالق١ بني ايتشكٌٝ ايسضاغٞ ايفطض اخلاَؼ65دسٍٚ )              
املتػرل 
 ا٫ٍٚ

 ق١ُٝ َطبع ناٟ احملػٛب١ املتػرل ايجاْٞ
زضد١ 
 اؿط١ٜ

ق١ُٝ ناٟ 
 اؾسٚي١ٝ

 ايس٫ي١

 ايتعًِٝ
ايؿطض 
 ؽ زاي١ 21503 12 18515 اـاَؼ

ملعطؾ١ ايع٬ق١ بني املػت٣ٛ ايتعًُٝٞ ٚايؿطض ايػازؽ" ٜتُتع اٱع٬ّ اؾسٜس -ر
مبكسض٠ نبرل٠ ع٢ً تٛدٝ٘ اْتباٙ اؾُٗٛض مٛ ا٭ظَات اييت ؼسخ يف ايبًس" إش تبني إٔ 

( ٖٞ أندل َٔ ايك١ُٝ اؾسٚي١ٝ يًؿطض ٚبسضد١ 41562ق١ُٝ َطبع ناٟ احملػٛب١)
( ٖٚصا ٜبني ٚدٛز ؾطٚم 26539( ايبايػ١) 0505ز٫ي١ ) ( ٚعٓس َػت16٣ٛسط١ٜ )

شات ز٫ي١ َع١ٜٛٓ يف تأثرل املػت٣ٛ ايتعًُٝٞ ع٢ً ظٜاز٠ ا٫عتُاز ع٢ً اٱع٬ّ اؾسٜس 
 يف ٖصا ايؿطض.
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 ( ايعالق١ بني ايتشكٌٝ ايسضاغٞ ٚايفطض ايػازؽ.66دسٍٚ )                

املتػرل 
 ا٫ٍٚ

املتػرل 
 ايجاْٞ

 احملػٛب١ ق١ُٝ َطبع ناٟ
زضد١ 
 اؿط١ٜ

 ايس٫ي١ ق١ُٝ ناٟ اؾسٚي١ٝ

 زاي١ 26539 16 41562 ايػازؽ ايتعًِٝ

ٚايؿطٚض  ٚع٢ً َػت٣ٛ ايٓتا٥ر ايه١ًٝ ٚملعطف١ زالي١ ايفطٚم بني املػت٣ٛ ايتعًُٝٞ - أ
( إٔ ق١ُٝ َطبع ناٟ 67ايػت يًسضاغ١ ٜتٛنح َٔ ٬َسع١ دسٍٚ )

( عٓس 9ٚي١ٝ يًؿطض ٚبسضد١ سط١ٜ )( ٖٞ أع٢ً َٔ ايك١ُٝ اؾس37530احملػٛب١)
(، ٖٚصا ٜهؿـ عٔ ٚدٛز ع٬ق١ شات 16592( ايبايػ١ ) 0505َػت٣ٛ ز٫ي١ ) 

ز٫ي١ اسكا١ٝ٥ بني املػت٣ٛ ايتعًُٝٞ ٚؾطٚض ايسضاغ١ ناؾ١، مبع٢ٓ إٔ ايتشكٌٝ 
 ايسضاغٞ ٜ٪ثط ع٢ً زضد١ اٱعتُاز.

 ( زالي١ ايفطٚم بني ايفطٚض ناف١ ٚايتشكٌٝ ايسضاغٞ.67دسٍٚ)

املتػرل 
 ا٫ٍٚ

املتػرل 
 ايجاْٞ

ق١ُٝ َطبع ناٟ 
 احملػٛب١

زضد١ 
 اؿط١ٜ

 ايس٫ي١ ق١ُٝ ناٟ اؾسٚي١ٝ

 ايتعًُٝٞ
ايؿطٚض 

 ؽ زاي١ 16592 9 37530 ناؾ١

 احلاي١ االدتُاع١ٝ َع االغتدساّ ٚايفطٚض.-2

ملعطؾ١ ايع٬ق١ بني َتػرلات ايبشح اؿايٞ مت اغتدساّ َطبع ناٟ ملعطؾ١ زاي١ -أ
( 34548( إ ق١ُٝ َطبع ناٟ احملػٛب١) 68م، إش تبني َٔ ٬َسع١ دسٍٚ)ايؿطٚ

( ٖٚٞ أقٌ َٔ ايك١ُٝ 24ملتػرلٟ اؿاي١ ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫غتدساّ ٚبسضد١ سط١ٜ )
(، ٖٚصا ٜبني عسّ ٚدٛز ؾطٚم 36543( ايبايػ١ )0505اؾسٚي١ٝ عٓس َػت٣ٛ ز٫ي١ )

 اّ.شات ز٫ي١ َع١ٜٛٓ بني اؿاي١ ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫غتدس
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 ( زالي١ ايفطٚم بني احلاي١ االدتُاع١ٝ ٚاالغتدساّ.68دسٍٚ)

املتػرل 
 ا٫ٍٚ

املتػرل 
 ايجاْٞ

 ق١ُٝ َطبع ناٟ احملػٛب١
زضد١ 
 اؿط١ٜ

ق١ُٝ ناٟ 
 اؾسٚي١ٝ

 ايس٫ي١

 ؽ زاي١ 36543 24 34.48 اٱغتدساّ ا٫دتُاع١ٝ

اٱعتُاز ع٢ً ملعطؾ١ ايع٬ق١ بني ٚاؿاي١ ا٫دتُاع١ٝ، ٚايؿطض ا٭ٍٚ" ٜعزاز -ب
اٱع٬ّ اؾسٜس، نًُا اؾتست ا٭ظَات ٚتؿاقِ تأثرلٖا ع٢ً اؾُٗٛض" إش تبني إٔ ق١ُٝ 

( 8( ٖٞ أقٌ َٔ ايك١ُٝ اؾسٚي١ٝ يًؿطض بسضد١ سط١ٜ )3526َطبع ناٟ احملػٛب١)
( ٖٚصا ٜبني عسّ ٚدٛز ؾطٚم شات زاي١ 15551( ايبايػ١) 0505ٚعٓس َػت٣ٛ ز٫ي١ )
١ يٮؾطاز يف زضد١ ايتأثرلٙ ٚظٜاز٠ ا٫عتُاز ع٢ً ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ بني اؿاي١ اٱدتُاعٝ

 (.69اؾسٜس ع٢ً ٚؾل ٖصا ايؿطض. نُا يف دسٍٚ )
 ( زالي١ ايفطٚم بني ايفطض األٍٚ ٚاحلاي١ االدتُاع69١ٝدسٍٚ)           

املتػرل 
 ا٫ٍٚ

املتػرل 
 ايجاْٞ

 ق١ُٝ َطبع ناٟ احملػٛب١
زضد١ 
 اؿط١ٜ

ق١ُٝ ناٟ 
 اؾسٚي١ٝ

 يس٫ي١ا

 ا٫دتُاع١ٝ
ايؿطض 

 ؽ زاي١ 15551 8 3526 ا٭ٍٚ

 
ملعطؾ١ ايع٬ق١ بني اؿاي١ ا٫دتُاع١ٝ ٚايؿطض ايجاْٞ" تعزاز اٱثاض٠ املعطؾ١ٝ يٲع٬ّ -ت

اؾسٜس بؿإٔ ا٭ظَات ّنًُا نإ َػت٣ٛ ا٫عتُاز ْٚٛع١ٝ ْٚٛع١ٝ عايٝني" إش تبني إٔ 
يك١ُٝ اؾسٚي١ٝ يًؿطض ٚبسضد١ سط١ٜ ( ٖٞ أقٌ َٔ ا4562ق١ُٝ َطبع ناٟ احملػٛب١)

( ٖٚصا ٜبني عسّ ٚدٛز ؾطٚم شات 15551( ايبايػ١)0505( ٚعٓس َػت٣ٛ ز٫ي١)8)
ز٫ي١ َع١ٜٛٓ يف تأثرل اؿاي١ ا٫دتُاع١ٝ يٮؾطاز يف ٖصا ايؿطض، مبع٢ٓ إٔ اؿاي١ 

 (70ا٫دتُاع١ٝ ٫ ت٪ثط يف ظٜاز٠ ا٭ثاض٠ املعطؾ١ٝ نُا يف دسٍٚ)
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 ( زالي١ ايفطٚم بني ايفطض ايجاْٞ ٚاحلاي١ االدتُاع70١ٍٝ)دسٚ           
املتػرل 
 ا٫ٍٚ

املتػرل 
 ايجاْٞ

 ق١ُٝ َطبع ناٟ احملػٛب١
زضد١ 
 اؿط١ٜ

ق١ُٝ ناٟ 
 اؾسٚي١ٝ

 ايس٫ي١

 ؽ زاي١ 15551 8 4562 ايجاْٞ ا٫دتُاع١ٝ

 

عتُاز ع٢ً ملعطؾ١ ايع٬ق١ بني اؿاي١ ا٫دتُاع١ٝ يٮؾطز ٚايؿطض ايجايح" ٜعزاز ا٫ -خ
اٱع٬ّ اؾسٜس نًُا أغِٗ يف إؾاع١ اٱغتكطاض  ٚا٭َٔ" إش تبني إٔ ق١ُٝ َطبع ناٟ 

( ٚعٓس 8( ٖٞ أقٌ َٔ ايك١ُٝ اؾسٚي١ٝ يًؿطض ٚبسضد١ سط١ٜ )11507احملػٛب١)
( ٖٚصا ٜبني عسّ ٚدٛز ؾطٚم شات ز٫ي١ يف 15551( ايبايػ١ )0505َػت٣ٛ ز٫ي١ )

٢ ظٜاز٠ ا٫عتُاز ع٢ً اٱع٬ّ اؾسٜس. نُا يف دسٍٚ تأثرل اؿاي١ ا٫دتُاع١ٝ عً
(71.) 

 ( زالي١ ايفطٚم بني ايفطض ايجايح ٚاحلاي١ االدتُاع71١ٝدسٍٚ)            
املتػرل 
 ا٫ٍٚ

املتػرل 
 ايجاْٞ

 ق١ُٝ َطبع ناٟ احملػٛب١
زضد١ 
 اؿط١ٜ

ق١ُٝ ناٟ 
 اؾسٚي١ٝ

 ايس٫ي١

 ؽ زاي١ 15551 8 11507 ايجايح ا٫دتُاع١ٝ

ملعطؾ١ ايع٬ق١ بني اؿاي١ ا٫دتُاع١ٝ ٚايؿطض ايطابع " ٜ٪ثط اعتُاز ا٭ؾطاز ع٢ً -ز
احملت٣ٛ ايصٟ وكًٕٛ عًٝ٘ َٔ دٸطا٤ اغتدساَِٗ اٱع٬ّ اؾسٜس يف غًٛنِٗ يف 

( ٖٞ أقٌ َٔ ايك١ُٝ 7580اجملتُع أظا٤ ا٭ظَات" إش تبني إٔ ق١ُٝ َطبع ناٟ احملػٛب١ )
( 15551( ايبايػ١) 0505( ٚعٓس َػت٣ٛ ز٫ي١ )١8 )اؾسٚي١ٝ يًؿطض ٚبسضد١ سطٜ

ٖٚصا ٜبني عسّ ٚدٛز ؾطٚم شات ز٫ي١ َع١ٜٛٓ يف تأثرل اؿاي١ اٱدتُاع١ٝ ع٢ً ظٜاز٠ 
 (. 72ا٫عتُاز ع٢ً اٱع٬ّ اؾسٜس ٖٚصا ايؿطض. نُا يف دسٍٚ )
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 ( زالي١ ايفطٚم بني ايفطض اخلاَؼ ٚاحلاي١ االدتُاع72١ٝدسٍٚ)

 تػرل ا٫ٍٚامل
املتػرل 
 ايجاْٞ

 ق١ُٝ َطبع ناٟ احملػٛب١
زضد١ 
 اؿط١ٜ

ق١ُٝ ناٟ 
 اؾسٚي١ٝ

 ايس٫ي١

 ؽ زاي١ 15551 8 7580 ايطابع ا٫دتُاع١ٝ

 

ملعطؾ١ ايع٬ق١ بني اؿاي١ ا٫دتُاع١ٝ ٚايؿطض ااـاَؼ" تًك٢ ا٭ظَات املجاض٠ يف  -ح
ٜؿٛم َا ٜعطض يف ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ  اٱع٬ّ اؾسٜس إٖتُاَا ٚقب٫ًٛ يس٣ اؾطاز اجملتُع

( ٖٞ اقٌ َٔ ايك١ُٝ اؾسٚي١ٝ 8526ا٭خط٣" إش تبني إٔ ق١ُٝ َطبع ناٟ احملػٛب١)
( ٖٚصا ٜبني 12559( ايبايػ١) 0505( ٚعٓس َػت٣ٛ ز٫ي١ )6يًؿطض ٚبسضد١ سط١ٜ )

عسّ ٚدٛز ؾطٚم شات ز٫ي١ َع١ٜٛٓ بني اؿاي١ ا٫دتُاع١ٝ يًُبشٛثني ٚا٫عتُاز يف 
 (.  73ايؿطض. نُا يف دسٍٚ ) ٖصا

 ( زالي١ ايفطٚم بني ايفطض ايطابع ٚاحلاي١ االدتُاع73١ٝدسٍٚ)             
املتػرل 
 ا٫ٍٚ

املتػرل 
 ايجاْٞ

 ق١ُٝ َطبع ناٟ احملػٛب١
زضد١ 
 اؿط١ٜ

ق١ُٝ ناٟ 
 اؾسٚي١ٝ

 ايس٫ي١

 ؽ زاي١ 12556 6 8526 اـاَؼ ا٫دتُاع١ٝ

اٱدتُاع١ٝ ٚايؿطض ايػازؽ" ٜتُتع اٱع٬ّ اؾسٜس  ملعطؾ١ ايع٬ق١ بني اؿاي١-ر
مبكسض٠ نبرل٠ يف تٛدٝ٘ اْتباٙ اؾُٗٛض مٛ ا٭ظَات اييت ؼسخ يف ايبًس" إش تبني إٔ ق١ُٝ 

( 8( ٖٞ أقٌ َٔ ايك١ُٝ اؾسٚي١ٝ يًؿطض ٚبسضد١ سط١ٜ )4542َطبع ناٟ احملػٛب١)
سّ ٚدٛز ؾطٚم شات ( ٖٚصا ٜبني ع15551( ايبايػ١) 0505ٚعٓس َػت٣ٛ ز٫ي١ )

 (. 74ز٫ي١ َع١ٜٛٓ يًشاي١ ا٫دتُاع١ٝ يًُبشٛثني يف ٖصا ايؿطض.نُا يف دسٍٚ)
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 ( زالي١ ايفطٚم بني احلاي١ االدتُاع١ٝ ٚايفطض ايػازؽ74دسٍٚ)

املتػرل 
 ا٫ٍٚ

املتػرل 
 ايجاْٞ

 ق١ُٝ َطبع ناٟ احملػٛب١
زضد١ 
 اؿط١ٜ

ق١ُٝ ناٟ 
 اؾسٚي١ٝ

 ايس٫ي١

 ؽ زاي١ 15551 8 4542 ايػازؽ ا٫دتُاع١ٝ

 ع٢ً َػت٣ٛ ايٓتا٥ر ايه١ًٝ ٚملعطف١ زالي١ ايفطٚم بني احلاي١ االدتُاع١ٝ ٚايفطٚض ايػت-ز
( ٖٞ 7577( إٔ ق١ُٝ َطبع ناٟ احملػٛب١)75يًسضاغ١ ٜتٛنح َٔ ٬َسع١ دسٍٚ )

( 0505( عٓس َػت٣ٛ ز٫ي١ ) 6أقٌ َٔ ايك١ُٝ اؾسٚي١ٝ يًؿطٚض ٚبسضد١ سط١ٜ )
(، ٖٚصا ٜهؿـ عٔ عسّ ٚدٛز ع٬ق١ شات ز٫ي١ اسكا١ٝ٥ بني ١21503 ) ايبايػ

املػت٣ٛ ايتعًُٝٞ ٚؾطٚض ايسضاغ١ ناؾ١، مبع٢ٓ إٔ اؿاي١ ا٫دتُاع١ٝ ٫ ت٪ثط يف زضد١ 
 ا٫عتُاز. 

 ( زالي١ ايفطٚم بني احلاي١ االدتُاع١ٝ ٚايفطٚض دلتُع75.١دسٍٚ)    

املتػرل 
 ا٫ٍٚ

املتػرل 
 ايجاْٞ

ناٟ ق١ُٝ َطبع 
 احملػٛب١

زضد١ 
 اؿط١ٜ

ق١ُٝ ناٟ 
 اؾسٚي١ٝ

 ايس٫ي١

 ا٫دتُاع١ٝ
ايؿطٚض 

 ؽ زاي١ 12556 6 7577 ناؾ١

 ْٛع ايٓكاب١ َع االغتدساّ ٚايفطٚض.-4

ملعطؾ١ ايع٬ق١ بني َتػرلات ايبشح اؿايٞ مت اغتدساّ َطبع ناٟ ملعطؾ١ زاي١ -أ
( 4995332اٟ احملػٛب١) ( إ ق١ُٝ َطبع ن76ايؿطٚم، إش تبني َٔ ٬َسع١ دسٍٚ)

( ٖٚٞ أع٢ً َٔ ايك١ُٝ اؾسٚي١ٝ 252ملتػرلٟ ْٛع ايٓكاب١ ٚا٫غتدساّ ٚبسضد١ سط١ٜ )
(، ٖٚصا ٜبني ٚدٛز ؾطٚم شات ز٫ي١ 124534( ايبايػ١ )0505عٓس َػت٣ٛ ز٫ي١ )

َع١ٜٛٓ بني ْٛع ايٓكاب١ ٚا٫غتدساّ. مبع٢ٓ إٔ ٖٓاى ؾطٚم يف اغتدساّ اٱع٬ّ اؾسٜس 
 ها٤ ايٓكابات امل١ٝٓٗ.بني أع
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 ( زالي١ ايفطٚم بني ْٛع ايٓكاب١ ٚاالغتدسا76ّدسٍٚ)            

املتػرل 
 ا٫ٍٚ

املتػرل 
 ايجاْٞ

 ق١ُٝ َطبع ناٟ احملػٛب١
زضد١ 
 اؿط١ٜ

ق١ُٝ ناٟ 
 اؾسٚي١ٝ

 ايس٫ي١

 زاي١ 124534 252 4995332 ا٫غتدساّ ْٛع ايٓكاب١

ٚايؿطض ا٭ٍٚ" ٜعزاز اٱعتُاز ع٢ً اٱع٬ّ ملعطؾ١ ايع٬ق١ بني ْٚٛع ايٓكاب١، -ب
اؾسٜس، نًُا اؾتست ا٭ظَات ٚتؿاقِ تأثرلٖا يف اؾُٗٛض" إش تبني إٔ ق١ُٝ َطبع ناٟ 

( 84( ٖٞ أع٢ً َٔ ايك١ُٝ اؾسٚي١ٝ يًؿطض بسضد١ سط١ٜ )3155566احملػٛب١)
 ( ٖٚصا ٜبني ٚدٛز ؾطٚم شات ز٫ي107552١( ايبايػ١)0505ٚعٓس َػت٣ٛ ز٫ي١ )

َع١ٜٛٓ بني ْٛع ايٓكاب١ ٚزضد١ اعتُاز ا٭ؾطاز ع٢ً ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ اؾسٜس ع٢ً ٚؾل 
 (.77ٖصا ايؿطض. نُا يف دسٍٚ)

 ( زالي١ ايفطٚم بني احلاي١ االدتُاع١ٝ ٚايفطض األ77ٍٚدسٍٚ)       

 املتػرل ايجاْٞ املتػرل ا٫ٍٚ
ق١ُٝ َطبع ناٟ 

 احملػٛب١
زضد١ 
 اؿط١ٜ

ق١ُٝ ناٟ 
 اؾسٚي١ٝ

 ي١ايس٫

 ْٛع ايٓكاب١
ايؿطض 

 زاي١ 107552 84 3155556 ا٭ٍٚ

 

ملعطؾ١ ايع٬ق١ بني ْٛع ايٓكاب١ ٚايؿطض ايجاْٞ" تعزاز اٱثاض٠ املعطؾ١ٝ يٲع٬ّ  _ت
اؾسٜس بؿإٔ ا٭ظَات نًُا نإ َػت٣ٛ اٱعتُاز ْٚٛع١ٝ عايٝني" إش تبني إٔ ق١ُٝ َطبع 

سٚي١ٝ يًؿطض ٚبسضد١ سط١ٜ ( ٖٞ أع٢ً َٔ ايك١ُٝ اؾ2495582ناٟ احملػٛب١)
( ٖٚصا ٜبني ٚدٛز ؾطٚم شات 107552( ايبايػ١) 0505( ٚعٓس َػت٣ٛ ز٫ي١ )84)

ز٫ي١ َع١ٜٛٓ َع١ٜٛٓ يف ٖصا ايؿطض، مبع٢ٓ إٔ ْٛع ايٓكاب١ ٜ٪ثط يف ظٜاز٠ ا٭ثاض٠ املعطؾ١ٝ 
 (. 78نُا يف دسٍٚ )
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 طض ايجاْٞ( زالي١ ايفطٚم بني احلاي١ اإلدتُاع١ٝ ٚايف78دسٍٚ)
املتػرل 
 ا٫ٍٚ

املتػرل 
 ايجاْٞ

 ق١ُٝ َطبع ناٟ احملػٛب١
زضد١ 
 اؿط١ٜ

ق١ُٝ ناٟ 
 اؾسٚي١ٝ

 ايس٫ي١

ْٛع 
 ايٓكاب١

 زاي١ 107552 84 2495582 ايجاْٞ

ملعطؾ١ ايع٬ق١ بني ْٛع ايٓكاب١ يٮؾطز ٚايؿطض ايجايح" ٜعزاز ا٫عتُاز ع٢ً  -خ
غتكطاض ٚ ا٭َٔ" إش تبني إٔ ق١ُٝ َطبع ناٟ اٱع٬ّ اؾسٜس نًُا أغِٗ يف إؾاع١ اٱ

( 84( ٖٞ أع٢ً َٔ ايك١ُٝ اؾسٚي١ٝ يًؿطض ٚبسضد١ سط١ٜ )3215050احملػٛب١)
( ٖٚصا ٜبني ٚدٛز ؾطٚم شات ز٫ي١ 107552( ايبايػ١ )0505ٚعٓس َػت٣ٛ ز٫ي١ )

َع١ٜٛٓ يف تأثرل ْٛع ايٓكاب١ ع٢ً ظٜاز٠ اٱعتُاز ع٢ً اٱع٬ّ اؾسٜس. نُا يف 
 (. 79ٍٚ)دس

 (  زالي١ ايفطٚم بني احلاي١ االدتُاع١ٝ ٚايفطض ايجايح79دسٍٚ)        
املتػرل 
 ا٫ٍٚ

املتػرل 
 ايجاْٞ

 ق١ُٝ َطبع ناٟ احملػٛب١
زضد١ 
 اؿط١ٜ

ق١ُٝ ناٟ 
 اؾسٚي١ٝ

 ايس٫ي١

ْٛع 
 ايٓكاب١

 زاي١ 107552 84 3215050 ايجايح

" ٜ٪ثط اعتُاز ا٭ؾطاز ع٢ً احملت٣ٛ  ملعطؾ١ ايع٬ق١ بني ْٛع ايٓكاب١ ٚايؿطض ايطابع-ز
ايصٟ وكًٕٛ عًٝ٘ َٔ دطا٤ اغتدساَِٗ اٱع٬ّ اؾسٜس يف غًٛنِٗ يف اجملتُع أظا٤ 

( ٖٞ أع٢ً َٔ ايك١ُٝ 2255420ا٭ظَات" إش تبني إٔ ق١ُٝ َطبع ناٟ احملػٛب١ )
( ايبايػ١) 0505( ٚعٓس َػت٣ٛ ز٫ي١ )84اؾسٚي١ٝ يًؿطض ٚبسضد١ سط١ٜ )

ٖصا ٜبني ٚدٛز ؾطٚم شات ز٫ي١ َع١ٜٛٓ يف تأثرل اٱْتُا٤ يٓكاب١ َع١ٓٝ يف ( 107552ٚ
 (. 80ظٜاز٠ اٱعتُاز ع٢ً اٱع٬ّ اؾسٜس ٖٚصا ايؿطض. نُا يف دسٍٚ )
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 ( زالي١ ايفطٚم بني احلاي١ اإلدتُاع١ٝ ٚايفطض ايطابع80دسٍٚ)
املتػرل 
 ا٫ٍٚ

 ق١ُٝ َطبع ناٟ احملػٛب١ املتػرل ايجاْٞ
١ زضد

 اؿط١ٜ
ق١ُٝ ناٟ 

 اؾسٚي١ٝ
 ايس٫ي١

 ايٓكاب١
ايؿطض 

 زاي١ 107552 84 2255420 ايطابع

ملعطؾ١ ايع٬ق١ بني ْٛع ايٓكاب١ ٚايؿطض اـاَؼ" تًك٢ ا٭ظَات املجاض٠ يف اٱع٬ّ  -ح
اؾسٜس إٖتُاَا ٚقب٫ًٛ يس٣ أؾطاز اجملتُع ٜؿٛم َا ٜٴعطض يف ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ا٭خط٣" 

( ٖٞ أع٢ً َٔ ايك١ُٝ اؾسٚي١ٝ ١2035993 َطبع ناٟ احملػٛب١)إش تبني إٔ قُٝ
( ٖٚصا 84581( ايبايػ١) 0505( ٚعٓس َػت٣ٛ ز٫ي١ )63يًؿطض ٚبسضد١ سط١ٜ )

ٜبني ٚدٛز ؾطٚم شات ز٫ي١ َع١ٜٛٓ بني ْٛع ايٓكاب١ ٚبني ا٫ٖتُاّ ايصٟ ٜبسٜ٘ ا٭ؾطاز 
 (. 81اظا٤ ا٭ظَات ع٢ً ٚؾل ٖصا ايؿطض. نُا يف دسٍٚ )

 ( زالي١ ايفطٚم بني احلاي١ االدتُاع١ٝ ٚايفطض اخلاَؼ81دسٍٚ)        
املتػرل 
 ا٫ٍٚ

املتػرل 
 ايجاْٞ

 ق١ُٝ َطبع ناٟ احملػٛب١
زضد١ 
 اؿط١ٜ

 ايس٫ي١ ق١ُٝ ناٟ اؾسٚي١ٝ

ْٛع 
 ايٓكاب١

 زاي١ 84581 63 2035993 اـاَؼ

 

ع٬ّ اؾسٜس مبكسض٠ نبرل٠ ملعطؾ١ ايع٬ق١ بني ْٛع ايٓكاب١ ٚايؿطض ايػازؽ" ٜتُتع اٱ-ر
يف تٛدٝ٘ اْتباٙ اؾُٗٛض مٛ ا٭ظَات اييت ؼسخ يف ايبًس" إش تبني إٔ ق١ُٝ َطبع ناٟ 

( 84( ٖٞ أندل َٔ ايك١ُٝ اؾسٚي١ٝ يًؿطض ٚبسضد١ سط١ٜ )3825921احملػٛب١)
( ٖٚصا ٜبني ٚدٛز ؾطٚم شات ز٫ي١ 107552( ايبايػ١) 0505ٚعٓس َػت٣ٛ ز٫ي١ )

 ٓكاب١ يف تأثطِٖ بتٛدٝ٘ اٱع٬ّ اؾسٜس ع٢ً ٚؾل يف ٖصا ايؿطض. بني ْٛع اي
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 (  ايعالق١ بني ْٛع ايٓكاب١ اييت ٜٓتُٞ هلا املبشٛخ ٚايفطض ايػازؽ82دسٍٚ )

 ق١ُٝ َطبع ناٟ احملػٛب١ املتػرل ايجاْٞ املتػرل ا٫ٍٚ
زضد١ 
 اؿط١ٜ

 ايس٫ي١ ق١ُٝ ناٟ اؾسٚي١ٝ

 زاي١ 107552 84 3825921 ايػازؽ ْٛع ايٓكاب١

ع٢ً َػت٣ٛ ايٓتا٥ر ايه١ًٝ ٚملعطؾ١ ايع٬ق١ بني ْٛع ايٓكاب١ اييت ٜٓتُٞ شلا  -ز
( إٔ ق١ُٝ َطبع 59املبشٛخ ٚايؿطٚض ايػت١ يًسضاغ١ ٜتٛنح يس٣ ٬َسع١ دسٍٚ )

( ٖٞ أع٢ً َٔ ايك١ُٝ اؾسٚي١ٝ يًؿطٚض ٚبسضد١ سط١ٜ 2655729ناٟ احملػٛب١)
(، ٖٚصا ٜهؿـ عٔ ٚدٛز ع٬ق١ 84581ايػ١ )( ايب0505( عٓس َػت٣ٛ ز٫ي١ ) 63)

شات ز٫ي١ اسكا١ٝ٥ بني املػت٣ٛ ْٛع ايٓكاب١ ٚؾطٚض ايسضاغ١ ناؾ١، مبع٢ٓ إٔ ْٛع 
 ايٓكاب١ اييت ٜٓتُٞ شلا املبشٛخ ت٪ثط يف زضد١ ا٫عتُاز. 

 ( ايعالق١ بني ْٛع ايٓكاب١ ٚايفطٚض دلتُع83.١دسٍٚ)      

املتػرل 
 ا٫ٍٚ

 املتػرل ايجاْٞ
َطبع ناٟ  ق١ُٝ

 احملػٛب١
زضد١ 
 اؿط١ٜ

ق١ُٝ ناٟ 
 اؾسٚي١ٝ

 ايس٫ي١

ْٛع 
 ايٓكاب١

ايؿطٚض 
 زاي١ 84581 63 2655729 ناؾ١
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 ثايجا: اإلغتٓتادات 

متدض ايبشح عٔ فُٛع١ َٔ ا٫غتٓتادات متجٌ قطا٠٤ ايباسح ايع١ًُٝ ٚاملٓٗذ١ٝ 
 يًٓتا٥ر اييت تٛقٌ إيٝٗا ٖٚٞ تكٓـ سػب احملاٚض اٯت١ٝ:

 ٛض األٍٚ :االغتبا١ْ. احمل

نؿؿت ايسضاغ١ عٔ ظٜاز٠ قًٛظ١ يف اعتُاز اؾُٗٛض ع٢ً اٱع٬ّ اؾسٜس بؿإٔ -1
ا٭ظَات يف ايعطام مبعس٫ت َتكاعس٠ غٜٓٛا، مما ٜسٍ ع٢ً زٚض ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ 
اؾسٜس يف تؿهٌٝ ايطأٟ ايعاّ إظا٤ ا٭ظَات اييت تِٗ اؾُٗٛض بؿهٌ عاّ ٚأعها٤ 

يف قاؾع١ نطب٤٬ املكسغ١ بؿهٌ خام، شيو إٔ ا٫ع٬ّ اؾسٜس قس  ايٓكابات امل١ٝٓٗ
متهٔ َٔ ؼكٝل ا٫ْتؿاض املطًٛب بني ٖصٙ ايؿطا٥ح يف ٚقت غطٜع، عٔ ططٜل بح 

 ضغا٥ٌ ٚاقع١ٝ تتٓاٍٚ قهاٜا ٚأظَات ق١ًٝ نجرل٠ .

( 2003أظٗطت ايسضاغ١ بإٔ اغتدساّ اٱع٬ّ اؾسٜس نإ َتسًْٝا قبٌ ) -2 
هٌ َتػاضع بعس ٖصا ايتاضٜذ ، ٖٚٛ ٜتعًل بتهٝٝل ايٓعاّ ايػابل ع٢ً ٚإظزاز بؿ

اؿطٜات ايعا١َ ٚسط١ٜ ايتعبرل، ؾه٬ عٔ إٔ اٱع٬ّ اؾسٜس يف ايتاضٜذ املؿاض ايٝ٘ مل 
ٜهٔ َتاح مجاٖرلٜا نُا ٖٛ اؿاٍ ايّٝٛ، ٖٚٛ أَط ٜطتبط بايبعس ايتكين ٚيف ايٓك٬ت 

ها٤ ايٓكابات امل١ٝٓٗ ع٢ً اغتجُاضٖا ـس١َ ايعٌُ ايتهٓٛيٛد١ٝ اشلا١ً٥، ٚاييت سطم أع
 ا٫ع٬َٞ ٚا٫تكايٞ شلا.

أٚنشت ايسضاغ١ بإٔ ايؿٝؼ بٛى انجط اغتدساًَا َٔ أعها٤ ايٓكابات امل١ٝٓٗ  -3
َكاض١ْ بٛغا٥ٌ اٱع٬ّ اؾسٜس ا٭خط٣، ٚدا٤ ايٝٛتٝٛب ثاْٝا، ٚتٜٛذل ثايجًا يف ايؿإٔ 

ًٞ إش أؾاضت أغًب ايسضاغات اـاق١ باؾُٗٛض ْؿػ٘. ٖٚصا ٜتُاؾ٢ َع ايٛاقع ايؿع
ايعطاقٞ إىل إٔ ايؿٝؼ ٜأتٞ أ٫ٚ يف ا٫غتدساّ، ٖٚصا ٜطتبط مبا ٜٛؾطٙ َٔ اتاس١ يبح 

ؾه٬ عٔ ْؿط املٛنٛعات اييت تعاجل اٖتُاَات املػتدسَني،  ايؿٝسٜٖٛات ٚايطٚابط،
به١ ادتُاع١ٝ ؾكس أقبح ايؿٝؼ بٛى أسس أؾٗط ٚغا٥ٌ ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ ، بعسٙ ؾ

تتٝح ملػتدسَٝٗا إَها١ْٝ ا٫ْهُاّ إىل ايؿبهات اييت ٜٓعُٗا اعها٤ ايٓكابات امل١ٝٓٗ، 
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َٔ أدٌ ا٫تكاٍ ؾُٝا بِٝٓٗ ٚايتؿاعٌ سٍٛ ايكهاٜا شات ا٫ٖتُاّ املؿذلى، نصيو 
ميهٔ يًُػتدسَني إناؾ١ أقسقا٤ إىل قا١ُ٥ أقسقا٥ِٗ ٚإضغاٍ ايطغا٥ٌ إيِٝٗ، ٚأٜهٶا 

ِٗ ايؿدك١ٝ ٚتعطٜـ ا٭قسقا٤ بأْؿػِٗ، ٖٚصا أعطٞ املٛقع قؿ١ متٝعٙ ؼسٜح ًَؿات
 عٔ غرلٙ َٔ املٛاقع يف َٛنٛع اؿٛاض ٚايٓكاف سٍٛ ا٭ظَات. 

نؿؿت ايسضاغ١ عٔ إٔ أعها٤ ايٓكابات امل١ٝٓٗ ٜػتدسَٕٛ املٛباٌٜ بايسضد١  -4
ات املٛباٌٜ ايط٥ٝػ١ يف اؿكٍٛ ع٢ً املعًَٛات بؿإٔ ا٭ظَات بٛاغط١ اغتدساّ تطبٝك

أٚ عٔ ططٜل ايٛقٍٛ يٛغا٥ٌ ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ ٚٚغا٥ٌ اٱع٬ّ اؾسٜس ا٭خط٣. 
شيو إٔ يكطات ايؿٝسٜٛ ايككرل٠ اييت ٜتِ إْتادٗا ٚتٛظٜعٗا َٔ قبٌ اعها٤ ايٓكابات 
امل١ٝٓٗ عدل تطبٝكات املٛباٌٜ أٚ عدل ؾبه١ اٱْذلْت قس تهٕٛ أنجط ؾعاي١ٝ يف عطض 

ؾه٬ عٔ اتاست٘ ٚغٗٛي١ اغتدساَ٘ ٫غٸُٝا بعس ٭خباض املؿك١ً. ا٭ظَات َٔ ْؿط٠ ا
 اغتدساّ اؾٌٝ ايجايح َٓ٘ يف ايعطام.

اؾكشت ايسضاغ١ عٔ إٔ أعها٤ ايٓكابات ٫ ٜعتُسٕٚ ع٢ً املسْٚات،  -5
ٚاملٓتسٜات، َٚٛاقع ايطأٟ، َٚٛاقع ايكٓٛات ايؿها١ٝ٥، َٚٛاقع ايكشـ املطبٛع١ 

نإ بٓػب ق١ًًٝ دسًا، ٖٚصا ٜسٍ ع٢ً إٔ اؾطاز ايع١ٓٝ  بؿهٌ نبرل، ٚأمنا اعتُازِٖ
َاٜعايٕٛ ٜؿتكطٕٚ إىل اغتدساّ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ اؾسٜس ٖصٙ نْٛٗا متجٌ ا٫ختكام 
ايسقٝل، ٖٚصا َا تأنس يًباسح، ؾكس اداب اعها٤ ايٓكابات امل١ٝٓٗ ) ْكاب١ ايكشؿٝني، 

َٕٛ ٖصٙ ايٛغا٥ٌ ٫ْٗا دع٤ اؼاز ايكشؿٝني، أؼاز اٱشاعٝني( أِْٗ نجرلا َا ٜػتدس
 َٔ اختكاقِٗ ٚعًُِٗ املٗين.

أظٗطت ايسضاغ١ عٔ تطادع ا٫عتُاز ع٢ً ايكشـ املطبٛع١ بٓػب نبرل٠  -6
يكاحل اٱع٬ّ اؾسٜس، ٜٚٓػشب اؿاٍ ع٢ً مجٝع ايكشـ اؿه١َٝٛ ٚاؿعب١ٝ 

ايّٝٛ ،  ٚاملػتك١ً اٜهًا، ٚ تتؿل ٖصٙ ايٓتٝذ١ َع ٚاقع ايكشـ املطبٛع١ اييت ْعٝؿٗا
ؾكس تطادعت َبٝعات ايكشـ اي١َٝٛٝ يف نطب٤٬ خاق١ ٚيف ايعطام عا١َ إىل سسٹ نبرل 
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سػب َا ٜ٪نسٙ املٛظعٕٛ، ٚع٢ً غبٌٝ املجاٍ تطادعت عسز ايٓػذ املطبٛع١ ؾطٜس 
 .2016( ْػد١ يف 4000إىل ) 2005( ايـ ْػد١ يف 75000ايكباح َٔ )

اع١، ٚيهٔ يٝؼ مبػت٣ٛ تطادع اؾكشت ايسضاغ١ عٔ تطادع ا٫غتُاع يٲش -9
َكط١ٝ٥ٚ ايكشـ، ٜٚط٣ ايباسح إٔ شيو ٜعٛز إىل إٔ اٱشاع١ َاتعاٍ ؼتؿغ بٓػب١ 
ٜعتس بٗا َٔ املػتُعني يهٔ بٓػب أقٌ بهجرل َٔ ْػب١ املؿاٖس٠ اييت وع٢ بٗا 
ايتًؿعٜٕٛ ٚاغتدساّ اٱع٬ّ اؾسٜس، ٖٚصا ٜعٛز إىل إٔ ايهجرل َٔ ضبات ايبٝٛت 

 ٝاضات َاٜعايٕٛ ٜتُػهٕٛ با٫غتُاع يًطازٜٛ.ٚاقشاب ايػ

بٝٓت ايسضاغ١ إٔ اؾُٗٛض َاٜعاٍ ٜعتُس إعتُازًا نبرلًا ع٢ً ايتًؿعٜٕٛ بؿإٔ  -10
اؿكٍٛ ع٢ً املعًَٛات بؿإٔ ا٭ظَات، ٖٚصا ٜ٪نس ايسٚض ايهبرل ايصٟ ٜهطًع ب٘ 

٘ يف ٖصا ايتًؿعٜٕٛ يف تؿهٌٝ ايطأٟ ايعاّ، ٖٚٛ ٜتطابل َع َا تؿرل ايسضاغات إيٝ
ايؿإٔ، إش اْ٘ َاٜعاٍ َٔ ايٛغا٥ٌ امل١ُٗ اييت ؼع٢ باملٛثٛق١ٝ ايعاي١ٝ َٔ قبٌ اؾُٗٛض، 

 ٖٚصا َا ٫ ؼع٢ ب٘ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ اؾسٜس ٚإٔ سعٝت باغتدساّ نبرل.

اظٗطت ايسضاغ١ إٔ ؾهٌ ) ايٓل َع ايؿٝسٚ( ٖٛ أنجط ا٭ؾهاٍ تأثرلًا يف -11
، ٚدا٤ ؾهٌ ايؿٝسٜٛ اجملطز ثاًْٝا، يف سني نإ ايٓل تؿهٌٝ ايطاٟ ايعاّ إظا٤ ا٭ظَات

اجملطز أخرلا يف ايتأثرل ٚاقٓاع ايطأٟ ايعاّ با٭سساخ املتعًك١ با٫ظَات. ٖٚصا ٜ٪نس 
أ١ُٖٝ اْسَاز ايٓل َع ايؿٝسٜٛ ٚايكٛت يف ع١ًُٝ ايتأثرل ع٢ً أعها٤ ايٓكابات 

 امل١ٝٓٗ.

ايؿاٜدل انجط َٔ ايتطبٝكات نؿؿت ايسضاغ١ عٔ إٔ اؾطاز ايع١ٓٝ ٜػتدسَٕٛ -12
ا٭خط٣ يًُٛباٌٜ، نُا ٜػتدسَٕٛ ايٛاتؼ آب بٓػب١ أقٌ، ؾه٬ عٔ اغتدساّ 
ايتطبٝكات ا٭خط٣، سٝح دا٤ املاغٓذط ٚايتاْهٛا يف شٌٜ اٖتُاَات ايع١ٓٝ يف 
ا٫غتدساّ َعًا نتطبٝل َٓؿطز. ٖٚصا ٜأتٞ َٔ إٔ ايؿاٜدل أٚ ايتطبٝكات اييت ؾاع 

 ُٗٛض قس غبكت ايتطبٝكات ا٭خط٣.اغتدساَٗا بني اؾ
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 احملٛض ايجاْٞ: ايسٚافع 

نؿؿت ايسضاغ١ بؿإٔ زٚاؾع اعتُاز أعها٤ ايٓكابات امل١ٝٓٗ يف قاؾع١ نطب٤٬  -1
ع٢ً اٱع٬ّ اؾسٜس بأْٗا تطتبط بايطغب١ يف اؿكٍٛ ع٢ً املعًَٛات املتك١ً با٭ظَات، 

سٌ املؿه٬ت اييت ٜتعطض شلا أعها٤ ٫ْٗا تٴعطؾِٗ بايؿدكٝات احمل١ًٝ اييت تٴػِٗ يف 
 ايٓكابات امل١ٝٓٗ يف قاؾع١ نطب٤٬ املكسغ١ َٔ دطا٤ ا٭ظَات.

 يف ٜٴػِٗ بهْٛ٘ تطتبط اؾسٜس اٱع٬ّ ع٢ً ا٫عتُاز زٚاؾع إٔ ايسضاغ١ بٝٓت -2
 اؿه١َٝٛ امل٪غػات تتدصٖا اييت ٚاٱدطا٤ات بايكطاضات امل١ٝٓٗ ايٓكابات أعها٤ تعٜٚس

 اييت اؿه١َٝٛ امل٪غػات َع ٜتطابل ٖٚصا ايعطام، يف ا٭ظَات َعاؾ١ عٔ املػ٪ٚي١
 ٚتعًُٝات تٛدٝٗات ؾٝٗا تٓؿط ا٫دتُاعٞ ايتٛاقٌ ٚغا٥ٌ ع٢ً قؿشات أْؿأت

 .ايعاّ يًذُٗٛض

  احملٛض ايجايح: أظَتا ايهٗطبا٤ ٚاهلذط٠.
)َكسض  أنس أعها٤ ايٓكابات امل١ٝٓٗ أِْٗ ٜعتُسٕٚ ع٢ً اٱع٬ّ اؾسٜس نررر      

ض٥ٝؼ( يف اؿكٍٛ ع٢ً املعًَٛات بؿإٔ أظ١َ ايهٗطبا٤، ٚاشلذط٠، ؾه٬ عٔ أْ٘ ٜٴػِٗ 
يف ؾو ايػُٛض ايصٟ ضاؾل ٖاتإ ا٫ظَتإ املػتُطتإ َٓص غٓٛات. ؾكس سعٝت 
بأٖتُاّ ٚاغع ع٢ً قؿشات ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ ٚاملٓتسٜات ٚايكشـ اٱيهذل١ْٝٚ، 

ْؿػ١ٝ تؿهٌ زاؾع١ٝ يًبشح عٔ َٓدل يًٓكاف ْعطًا ملا تؿطن٘ ا٭ظ١َ َٔ نػٛط 
 ٚاؿٛاض ٖٚصا َا ًٜبٝ٘ ا٫ع٬ّ اؾسٜس.

ناْت ْػب١ اعتُاز ايٓكابات امل١ٝٓٗ يف أظ١َ ايهٗطبا٤ ع٢ً اٱع٬ّ اؾسٜس أنجط  -1
َٔ ا٫ظَات ا٭خط٣، ٖٚٓا ميهٔ ايكٍٛ إٕ ا٫ع٬ّ اؾسٜس اغِٗ يف تطتٝب أٚيٜٛات 

١ زٕٚ غرلٖا عٔ ططٜل ايعخِ ايتؿاعًٞ ايهبرل ؾُٗٛض أعها٤ ايٓكابات إظا٤ أظ١َ َعٝٓ
 .ٖصٙ ايٛغا٥ٌ

اؾاض املبشٛثٕٛ إٔ اٱع٬ّ اؾسٜس غاعسِٖ يف َؿاضن١ اٯخطٜٔ يف سٛاضاتِٗ  -2
ْٚكاؾاتِٗ بؿإٔ اظَيت ايهٗطبا٤ ٚاشلذط٠، ؾه٬ عٔ اْ٘ اغِٗ يف تٛغٝع َساضنِٗ 
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ا عٔ ططٜل ايٓكاف ايصٟ ٜتِ بؿإٔ ايهٝؿ١ٝ اييت تساض بٗا ٖاتإ ا٭ظَتإ، ٜٚتهح ٖص
 بني اؾُٗٛض ع٢ً قؿشات ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ أٚ عٔ ططٜل ايتعًٝل ع٢ً ا٭خباض.

بٝٓت إدابات املبشٛثني إٔ املعًَٛات املتبا١ٜٓ اييت ٜتًكٖٛا عٔ ططٜل اٱع٬ّ   -3
اؾسٜس أزت إىل ؾكسإ ايجك١ باملهُٕٛ ايصٟ وكًٕٛ عًٝ٘ بٛاغط١ ٖصٙ ايٛغ١ًٝ 

ايؿإٔ ْؿػ٘. ٖٚصا ٜتطابل َع ايهجرل َٔ املعًَٛات اييت تٓؿطٖا بعض اٱع١َٝ٬ ب
 ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ اؾسٜس ٫غٸُٝا َٓٗا ٚغا٥ٌ ايتٛاقٌ َٚٔ زٕٚ اغٓازٖا إىل َكسض.

 احملٛض ايطابع: أظ١َ اخنفاض اغعاض ايٓفط. 

بني املُبشٛثٕٛ أِْٗ ٫ ٜعتُسٕٚ ع٢ً اٱع٬ّ اؾسٜس نُكسض ض٥ٝؼ يف -1
ملعًَٛات بؿإٔ اظ١َ انؿاض أغعاض ايٓؿط ٚتأثرلٙ يف املٛاطٔ ايعطاقٞ، اؿكٍٛ ع٢ً ا

ؾه٬ عٔ أْ٘ مل ٜػِٗ يف ؾو ايػُٛض ايصٟ ضاؾل اظ١َ انؿاض ايٓؿط. ٜط٣ ايباسح 
إٔ غبب شيو ٜعٛز إىل إٔ اظ١َ انؿاض اغعاض ايٓؿط تطتبط بعٛاٌَ خاضد١ٝ تتُجٌ يف 

املٓتذ١ ٚاملكسض٠ يًٓؿط، ؾه٬ عٔ  َهاضبات ايػٛم أٚ يف ايػٝاغ١ ايػعط١ٜ يًسٍٚ
 نٕٛ ا٭ظ١َ دسٜس٠ ٚمل تعٗط تساعٝاتٗا بؿهٌ َ٪ثط ع٢ً أعها٤ ايٓكابات امل١ٝٓٗ. 

بٝٓت ايسضاغ١ إٔ أعها٤ ايٓكابات امل١ٝٓٗ ٜٓعطٕٚ إىل أظ١َ انؿاض أغعاض ايٓؿط -3
دع٤ َٔ ع١ًُٝ إعاز٠ ضغِ خطٜط١ دسٜس٠ يًؿطم ا٭ٚغط، ٜٚط٣ ايباسح إٔ انؿاض 

٭غعاض غٝ٪زٟ إىل خؿض ايعا٥سات املاي١ٝ يسٍٚ ايؿطم ا٭ٚغط مما ٜكٛض ق٠ٛ ا
بعض ايسٍٚ يف ايؿطم ا٭ٚغط اييت تكـ بايهس َٔ ض٣٩ اي٫ٜٛات املتشس٠ يف 

  َعاؾتٗا يٮظَات يف ايؿطم ا٭ٚغط.

بٝٓت ايسضاغ١ إٔ ايتكٛضات املػبك١ يبعض املٗتُني يف ا٫ع٬ّ سٍٛ نعـ -4
ع٬ّ اؾسٜس يف َعطؾ١ تؿاقٌٝ بعض ا٭ظَات غرل قشٝش١، ٚإ ا٫عتُاز ع٢ً ا٫

سٍٛ نعـ املكساق١ٝ ٚامل١ٝٓٗ مل تهٔ ٚاقع١ٝ، ٫غُٝا يف ظٌ صضعٛا بٗا املدلضات اييت ت
ايٛعٞ ايصٟ تتُٝع ب٘ ايع١ٓٝ ٚغعٝٗا ٫غتكا٤ ا٫خباض ٚاملعًَٛات َٔ َكازض قٓع 

ؾسٜس يف أظَيت اشلذط٠ ٚايهٗطبا٤ ايكطاض، سٝح تبني إ ْػب١ ا٫عتُاز ع٢ً اٱع٬ّ ا
عاي١ٝ، ٫ضتباطٗا بعٛاٌَ زاخ١ًٝ تؿهٌ زاؾع١ٝ عاي١ٝ يًتؿاعٌ سٛشلا ٚنؿـ ٬َبػاتٗا، 
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يف سني انؿهت ْػب١ ا٫عتُاز ع٢ً ا٫ع٬ّ اؾسٜس يف أظ١َ انؿاض أغعاض ايٓؿط 
ا، سػب ٭ْٗا تطتبط بأغباب خاضد١ٝ ٫ ٜػِٗ اؿٛاض ٚايٓكاف ؾٝٗا إىل إهاز سًٍٛ شل

 َا ٜطاٙ ايباسح يف ٖصا ايؿإٔ.

 احملٛض اخلاَؼ: ْتا٥ر املكٝاؽ.

 أٚال: ْتا٥ر ايفطٚض

نؿؿت ايٓتا٥ر عٔ ٚدٛز ع٬ق١ زاي١ َع١ٜٛٓ بني اغتدساّ أعها٤ ايٓكابات        
امل١ٝٓٗ يف قاؾع١ نطب٤٬ ٚبني تؿهٌٝ ايطأٟ ايعاّ إظا٤ ا٭ظَات يف ايعطام ع٢ً ٚؾل 

ظٗطت عٔ ططٜل اغتدساّ ا٫ختباض ايتا٥ٞ يع١ٓٝ ٚاسس٠، ٚبصيو  ايٓتا٥ر ايه١ًٝ اييت
ٕٸ اٱع٬ّ اؾسٜس ٜػِٗ يف تؿٝهٌ ايطأٟ ايعاّ،  ؼككت ؾطٚض ايبشح اييت تؿرل إىل أ

نؿؿت ايسضاغ١ إٔ اعتُاز -1 ْٚٛضز ؾُٝا ٜأتٞ ايٓتا٥ر يف ن٤ٛ ايؿطٚض:
إؾتست ا٭ظ١َ ٚتؿاقِ  أعها٤ ايٓكابات امل١ٝٓٗ يف قاؾع١ نطب٤٬ املكسغ١ ٜعزاز نًُا

 زٚضٖا ٚتعاظِ تأثرلٖا ع٢ً اؾُٗٛض.

خًكت ايسضاغ١ إىل إٔ اٱع٬ّ اؾسٜس ٜٴشٸكل اٱثاض٠ املعطؾ١ٝ ٭عها٤ ايٓكابات -2
امل١ٝٓٗ نًُا نإ َػت٣ٛ ا٫عتُاز ْٚٛع٘ عايٝني، ٖٚصا ٜتطابل َع ايٛاقع إش ًٜذأ 

 عاّ يًشكٍٛ ع٢ً املعًَٛات.اؾُٗٛض يف أثٓا٤ ا٭ظَات إىل ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ بؿهٌ 

ظٜاز٠ إغٗاّ اٱع٬ّ اؾسٜس يف اؾاع١ ا٭َٔ ٚاٱغتكطاض ايٓؿػٞ يًذُٗٛض عدل  -3
املٓؿٛضات ٚايؿٝسٜٖٛات اييت تطنع ع٢ً إؾاع١ ايطُأ١ْٓٝ ٚا٭ٌَ ٚايػ٬ّ. ٖٚصا 
ت٪نسٙ ايسضاغات ايٓؿػ١ٝ َٔ إٔ اٱْػإ ٜؿعط با٭َإ َع اؾباع اؿادات ا٫ع١َٝ٬ 

 خباض املتؿا١ً٥.َٔ ا٭

ا٭ٖتُاّ با٭ظَات املجاض٠ عٔ ططٜل اٱع٬ّ اؾسٜس ٜؿٛم َاٜططح يف ٚغا٥ٌ -4
اٱع٬ّ ايتكًٝسٟ ) َجٌ ايكشاؾ١ ٚايطازٜٛ( ؾكس دا٤ شيو عدل تأنٝس أعها٤ ايٓكابات 
امل١ٝٓٗ يف قاؾع١ نطب٤٬ يف إداباتِٗ عٔ إٔ تؿهٌٝ ايطأٟ ايعاّ إظا٤ ا٭ظَات ٜتِ عدل 

ِٗ اٱع٬ّ اؾسٜس. ٖٚصا ٜتطابل َع تطادع زٚض ايكشاؾ١ املطبٛع١ يف اغتدساَ
 ايتٛظٜع عػب اسكا٤ات شنطٖا َتعٗسٚ َطانع ايتٛظٜع.
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خًكت ايسضاغ١ إىل إٔ اٱع٬ّ اؾسٜس ٜتُتع  مبكسض٠ نبرل٠ يف تٛدٝ٘ اْتباٙ  -5
ٕ اؾُٗٛض مٛ ا٫ظَات يف ايبًس عدل َا ٜعطن٘ املسْٕٚٛ ٚاملٛاطٕٓٛ ايطقُٝٛ

ٚاملػتدسَٕٛ بؿهٌ عاّ بؿإٔ ٖصٙ املٛنٛع١. ؾكس باتت قؿشات ٚغا٥ٌ ايتٛاقٌ 
ا٫دتُاعٞ ؾها٤ يٓكٌ اؿسخ بػطع١ عاي١ٝ تؿٛم ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ايتكًٝس١ٜ )ايكشاؾ١ 

 املطبٛع١ ٚايطازٜٛ ٚست٢ ايتًؿعٜٕٛ(.

 ثاْٝا: زالالت ايفطٚم 

نٛض، ٚاٱْاخ( نؿؿت ايسضاغ١ عٔ عسّ ٚدٛز ع٬ق١ بني َتػرل ايٓٛع) ايص  -1
ٚبني َتػرل ا٫غتدساّ، ٖٚصا َا عدلت عٓ٘ ادابات املبشٛثني اييت مل تؿط إىل ٚدٛز 
ؾطٚم شات أ١ُٖٝ بني ايٓٛع ٚاغتدساّ أعها٤ ايٓكابات امل١ٝٓٗ يٲع٬ّ اؾسٜس. ٖٚصا 
ٜؿرل إىل تكاضب ايتشكٌٝ ايسضاغٞ ٚاملػت٣ٛ ايجكايف ٭عها٤ ايٓكابات امل١ٝٓٗ، ؾه٬ 

ها٤ ايٓكابات ع٢ً ايتٛاقٌ ؾُٝا بِٝٓٗ عٔ ططٜل تطبٝكات ا٫ع٬ّ عٔ سطم أع
 اؾسٜس.

أتهح إٔ َتػرل ايػهٔ ٜؿهٌ ؾطٚقا َع١ٜٛٓ زاي١ يف اغتدساّ اٱع٬ّ اؾسٜس   -2
َٔ قبٌ أعها٤ ايٓكابات امل١ٝٓٗ يف قاؾع١ نطب٤٬، إش اؾاضت ادابات اٱعها٤ إىل إٔ 

ؾسٜس ٭دٌ اؿكٍٛ ع٢ً َعًَٛات شات ايػهٔ ٜٴعس َتػرلًا يف اغتدساّ اٱع٬ّ ا
ايك١ً با٭ظَات، ٖٚصا ٜ٪نس تبأٜ ا٫ٖتُاّ بني َٔ ٜػهٔ َطانع املسٕ ٚا٫قه١ٝ 
ٚايٓٛاسٞ ٚايكط٣، ٫غُٝا يف ظٌ تٛؾط ايتك١ٝٓ ٚاْتؿاضٖا ع٢ً ْطام قط٣ ْٚٛاسٞ 

 ٚأقه١ٝ احملاؾع١.

اّ ٚايتشكٌٝ خًكت ايسضاغ١ إىل تأنٝس ٚدٛز ؾطٚقًا َع١ٜٛٓ زاي١ بني ا٫غتدس -3
ايسضاغٞ ٭عها٤ ايٓكابات امل١ٝٓٗ، ٖٚصا َا عدلت عٓ٘ ادابات املبشٛثني اييت أؾاضت 
بٛنٛح إىل إٔ اضتؿاع املػت٣ٛ ايتعًُٞ ٜٴػِٗ يف ظٜاز٠ اغتدساّ اٱع٬ّ اؾسٜس 
يًشكٍٛ ع٢ً املعًَٛات بؿإٔ ا٭ظَات يف ايعطام. ٖٚصٙ ْتٝذ١ طبٝع١ ؾهًُا اضتؿع 

 ٓٛع َع٘ ٚتعزاز ا٫ٖتُاَات يف ايؿإٔ ايعاّ.ايتشكٌٝ ايسضاغٞ تت
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مل تؿط ايسضاغ١ إىل ٚدٛز ع٬ق١ شات ؾطٚم َع١ٜٛٓ بني اؿاي١ ا٫دتُاع١ٝ ٚبني  -4
ا٫غتدساّ، ؾكس خًكت إدابات املبشٛثني عٔ إٔ اؿاي١ ا٫دتُاع١ٝ ٭عها٤ 

 ظَات. ايٓكابات امل١ٝٓٗ يٝػت َتػرلًا شا أ١ُٖٝ يف اغتدساّ اٱع٬ّ اؾسٜس بؿإٔ ا٭

تبني عدل ٬َسع١ ايٓتا٥ر ايه١ًٝ يس٫ي١ ايؿطٚم بني ايؿطٚض ايػت يًسضاغ١   -5
ٚبني ايتشكٌٝ ايساضغٞ عٔ ٚدٛز ؾطٚقا َع١ٜٛٓ بني ا٫عتُاز ع٢ً اٱع٬ّ اؾسٜس 

 بؿإٔ ا٭ظَات ٚبني ايتشكٌٝ ايسضاغٞ. 
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 املكازض ٚاملطادع

 اٚاًل: املٛغٛعات

 (.Wikipedia dictionaryَٛغٛع١ ٜٚهٝبٝسٜا )  -1
 .Webopedia)َٛغٛع١ ٜٚبٝسٜا ) -2

 (. Investopedia)  َٛغٛع١ -3

 َٛغٛع١ اجملايٞ ايك١َٝٛ املتدكك١. -4

 ثاًْٝا: املكازض

ابطاِٖٝ ؾٛاظ اؾباٟٚ، اٱع٬ّ ٚايطأٟ ايعاّ اثٓا٤ ا٫ظَات، زَؿل، َهتب١   -1
 .2011ط٬ؽ، 

اض قبا٤ يًطباع١ طبٝعت٘ ٚتهٜٛٓ٘، ايكاٖط٠، ز -امحس بسض، ايطأٟ ايعاّ -2
 .1998ٚايتٛظٜع،

امحس تٛؾٝل ْٛض ايسٜٔ، ْعِ إزاض٠ ا٭ظَات، ايكاٖط٠، ايؿطن١ ايعطب١ٝ يًتػٜٛل  -3
 . 2010ٚايتٛضٜسات، 

امحس ظنطٜا امحس، ْعطٜات اٱع٬ّ َسخٌ ٫ٖتُاَات ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ  -4
 ٚمجٗٛضٖا، املٓكٛض٠، املهتب١ ايعكط١ٜ.

اٱع٬ّ ا٫يهذلْٚٞ، عُإ، زاض افس يًٓؿط امحس قُٛز ايطٓبٛض، خكا٥ل  -5
 .2014ٚايتٛظٜع، 

أزٜب خهٛض، اٱع٬ّ ٚا٭ظَات، عُإ، زاض اؿاَس يًٓؿط ٚايتٛظٜع،   -6
2104. 

ازلا٤ قُس عباؽ ابطاِٖٝ، ايكشاؾ١ اٱيهذل١ْٝٚ ٚاٱق٬ح  -7
 .2015ايػٝاغٞ،ا٭غهٓسض١ٜ، زاض املعطؾ١ اؾاَع١ٝ، 
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ًٓٛدٝا املعًَٛات ٚازاض٠ ا٫ظَات ، ايكاٖط٠ ، زاض ايؿهط اؾطف ايػعٝس امحس ته -8
 ايعطبٞ. 

اَرل٠ قُس قُس، اٱع٬ّ ايطقُٞ ٚاؿطاى ايػٝاغٞ، ابٛ ظيب، زاض ايهتاب  -9
 .2015اؾاَعٞ، 

اٜٗاب خًٝؿ١، سطٚب َٛاقع ايتٛاقٌ اٱدتُاعٞ،  ايكاٖط٠، زاض ايعطبٞ  -10
 2016يًٓؿط ٚايتٛظٜع، 

 . 2011ٔ املؿاقب١ ، ْعطٜات ا٫ع٬ّ، عُإ، زاض اغا١َ، بػاّ عبس ايطمح -11

بػْٝٛٞ ابطاِٖٝ محاز٠، زضاغات يف ا٫ع٬ّ ٚتهًٓٛدٝا ا٫تكاٍ ٚايطأٟ ايعاّ،  -12
 .2008ايكاٖط٠، عامل ايهتب، 

داغِ قُس ، َباز٨ ازاض٠ ا٫ظَات ، عُإ، زاض ظٖطإ يًٓؿط ٚايتٛظٜع،  -13
2012. 

يعاّ ٚططم قٝاغ٘، ا٫غهٓسض١ٜ، زاض املعطؾ١ اؾاَع١ٝ، مجاٍ فاٖس، ايطأٟ ا -14
2007. 

 .2016مجاٍ فاٖس، ايطاٟ ايعاّ ٚقٝاغ٘، ايكاٖط٠، زاض املعطؾ١ اؾاَع١ٝ،  -15

ساضخ عبٛز َٚعٖط ايعاْٞ، اٱع٬ّ ٚاشلذط٠ إىل ايعكط ايطقُٞ، عُإ، زاض  -16
 .2015اؿاَس يًٓؿط ٚايتٛظٜع،

ايؿطٜـ، ْعطٜات ا٫ع٬ّ، ايكاٖط٠، داَع١ سػٔ عُاز َهاٟٚ، ٚغاَٞ  -17
 .20004ايكاٖط٠ يًتعًِٝ املؿتٛح،

، 3سػٔ عُاز َهاٟٚ، ٚيًٝٞ ايػٝس، ا٫تكاٍ ْٚعطٜات٘ املعاقط٠، ط -18
 . 2006ايكاٖط٠، ايساض املكط١ٜ ايًبٓا١ْٝ ، 

 .2005ر ا٫ع٬ّ َٚعاؾ١ ا٫ظَات، ايكاٖط٠، ايساض املكط١ٜ ايًبٓا١ْٝ، ررر -19

 .2015ين قُس ْاقط، ْعطٜات اٱع٬ّ ، ابٛ ظيب، زاض ايهتاب اؾاَعٞ،سػ -20

 .2008رر َكس١َ يف اٱتكاٍ اؾُاٖرلٟ، ايهٜٛت، َهتب١ ايؿ٬ح يًٓؿط، ررر -21

 .2013ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ اؾسٜس٠، ايهٜٛت، َهتب١ ايؿ٬ح، ررر -22



 
 

485 
 

 ووسائم متجذدة –اعتمادية  متصاعذة  -اإلعالم انجذيذ 

كط َا بعس اٱع٬ّ ايبسٌٜ، تهًٓٛدٝات دسٜس٠ يف ع -سػٓني ؾؿٝل، اٱع٬ّ -23
 .2011ايتؿاع١ًٝ، ايكاٖط٠ ، زاض ؾهط ٚؾٔ، 

 .2010اٱع٬ّ ايتؿاعًٞ، ايكاٖط٠، زاض ؾهط ٚؾٔ يًٓؿط ٚايتٛظٜع،  ررر -24

رر اٱع٬ّ اؾسٜس ٚايتش٫ٛت املػتكب١ًٝ، ايكاٖط٠ ، زاض ؾهط ٚؾٔ ، ررر -25
2014 . 

 .2014رر ْعطٜات اٱع٬ّ ٚتطبٝكاتٗا،ايكاٖط٠ ، زاض ؾهط ٚؾٔ، ررر -26

 . 2014سهِٝ غٝاب، اٱع٬ّ اٯيٞ ٚايكإْٛ،  عُإ، زاض ٚا٥ٌ يًٓؿط،  -27

،ايكاٖط٠  3محسٟ ؾعبإ، ا٫ع٬ّ ا٫َين ٚازاض٠ ا٫ظَات ٚايهٛاضخ ، ط -28
 .2008،ايؿطن١ ايعطب١ٝ املتشس٠ ، 

محع٠ َكطؿ٢ املكطؿ٢، اجملاٍ ايعاّ ا٭ؾذلانٞ يف ايجٛض٠ ايػٛض١ٜ، برلٚت،  -29
 .2012ايعطبٞ ي٬عاب ٚزضاغ١ ايػٝاغات، املطنع 

خايس ٚيٝس قُس، ؾبهات ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ ٚزٜٓاَٝه١ٝ ايتػٝرل، برلٚت،  -30
 . 2011َساضى، 

ؾبهات ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ ٚزٜٓاَٝه١ٝ ايتػٝرل يف ايعامل ايعطبٞ، برلٚت،  ررر -31
 .2011زاض َساضى، 

،ايكاٖط٠، زاض 6ايٓؿػ١ٝ ٚايذلب١ٜٛ، ط ضدا٤ ابٛ ع٬ّ، َٓاٖر ايبشح يف ايعًّٛ -32
 .2007ايٓؿط يًذاَعات،

ضؾا عازٍ ٚعًٞ عبس اشلازٟ، ْعطٜات اٱع٬ّ ض١ٜ٩ دسٜس٠، بػساز، زاض  -33
 . 2014ا٭ضقِ يًطباع١، 

ضنا عبس ايٛادس اَني، ايكشاؾ١ ا٫يهذل١ْٝٚ، ايكاٖط٠ ، زاض ايؿذط يًٓؿط  -34
 .2007ٚايتٛظٜع، 

ايعاّ بني ايك٠ٛ ايٓاع١ ٚايك٠ٛ اـؿ١ٓ، برلٚت، امل٪غػ١  ضؾٝل غهطٟ، ايطاٟ -35
 2012اؿسٜج١ يًهتاب، 
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ضؾٝل غهطٟ، ايطأٟ ايعاّ ٚا٫ع٬ّ ٚايسعا١ٜ، برلٚت، دطٚؽ بطؽ،  -36
1991 . 

 .2011ظٜس َٓرل غًُإ، ايكشاؾ١ اٱيهذل١ْٝٚ، عُإ، زاض اغا١َ،  -37

، عُإ، عامل ايهتب، غعاز ددل غعٝس، غٝهًٛد١ٝ ا٫تكاٍ اؾُاٖرلٟ   -38
2008. 

غعس بٔ قاضب احملاضب، ا٫ع٬ّ اؾسٜس يف ايػعٛز١ٜ، برلٚت، اؾساٍٚ  -39
 .2011يًٓؿط ٚايتٛظٜع، 

غعٛز ناتب، ايكشاؾ١ املطبٛع١ يف ططٜكٗا يًعٚاٍ ٚئ ػس َٔ ٜكطأٖا، ف١ً  -40
 .2015. 128ايت١ُٝٓ ا٫زاض١ٜ، ع 

٘ ٚأثطٙ يف ايػٝاغ١ املعاقط٠، ايكاٖط٠، َكَٛات –غعٝس غطاز، ايطأٟ ايعاّ  -41
 .1978اشل١٦ٝ املكط١ٜ ايعا١َ يًهتاب،

زلرل٠ ؾٝداْٞ، اٱع٬ّ اؾسٜس يف عكط املعًَٛات، ف١ً داَع١ زَؿل،  -42
 .2010، ايعسز ا٭ٍٚ 26فًس

غٓا٤ قُس اؾبٛض، ايطأٟ ايعاّ ايعطبٞ ٚايعاملٞ، عُإ ، زاض اغا١َ يًٓؿط،  -43
2010 . 

،َس١ٜٓ ايعني، زاض ايهتاب 2ٝس غٝت ،ا٫ْذلْٝت نٛغ١ًٝ اتكاٍ دسٜس٠،طايػ -44
 . 2012اؾاَعٞ، 

ايػٝس عًٝٛٙ، قٓع ايكطاض ايػٝاغٞ يف َٓعُات ا٫زاض٠ ايعا١َ، ايكاٖط٠ ، اشل١٦ٝ  -45
 .1978ايعا١َ يًهتاب، 

 .1986ؾاٖٝٓاظ طًعت، ايطأٟ ايعاّ، ايكاٖط٠، َهتب١ ا٫لًٛ املكط١ٜ،  -46

ٜـ زضٜٚـ ايًبإ، َساخ٬ت يف اٱع٬ّ ايبسٌٜ ٚايٓؿط ا٫يهذلْٚٞ ع٢ً ؾط -47
 . 2011ا٭ْذلْٝت، ايكاٖط٠، زاض ايعامل ايعطبٞ، ،

ؾٗطظاز فس، ا٫ع٬ّ ٚازاض٠ ا٫ظَات، عُإ، زاض اغا١َ يًٓؿط ٚايتٛظٜع،  -48
2013. 
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ٝاغ١ٝ، قازم ا٭غٛز، ايطأٟ ايعاّ ظاٖط٠ ادتُاع١ٝ،بػساز، ن١ًٝ ايعًّٛ ايػ -49
 .1991داع١ بػساز، 

 .1990رر َسٜط١ٜ ايتٛدٝ٘ املعٟٓٛ يف ٚظاض٠ ايسؾاع ايعطاق١ٝ، ررر -50

،  4قاحل  خًٌٝ ابٛ اقبع ،ا٫تكاٍ ٚا٫ع٬ّ يف اجملتُعات املعاقط٠،ط -51
 .2006عُإ : زاض فس٫ٟٚ يًٓؿط ٚايتٛظٜع ، 

 .2018م، 1998رر ا٫تكاٍ اؾُاٖرلٟ ،عُإ ، زاض ايؿطٚم ، ررر -52

 . 2005،  عُإ، زاض فس٫ٟٚ يًٓؿط ٚايتٛظٜع، 2ررررر قهاٜا اع١َٝ٬، طررر -53
ق٬ح قُس عبس اؿُٝس ، ا٫ع٬ّ اؾسٜس ، ايكاٖط٠ ، َ٪غػ١ طٝب١ يًٓؿط ،  -54

2012. 

نُٝا٤ سػني ايطبٝعٞ، ايتػط١ٝ ايكشؿ١ٝ ي٬ظَات، بػساز، زاض اؾٛاٖطٟ،  -55
2014. 

ايكشاؾ١ ٚازاض٠ ا٫ظَات ،ايكاٖط٠ ، زاض ايؿذط يًٓؿط  عازٍ قازم قُس ، -56
 .2015ٚايتٛظٜع .

عباؽ ضؾٝس ايعُاضٟ، ازاض٠ ا٫ظَات يف عامل َتػرل ، ايكاٖط٠، َطنع ا٫ٖطاّ  -57
 .1993يًذلمج١ ٚايٓؿط، 

املؿاِٖٝ ٚايٛغا٥ٌ ٚايتطبٝكات،  -عباؽ َكطؿ٢ قازم، اٱع٬ّ اؾسٜس  -58
 .2008ايتٛظٜع،عُإ، زاض ايؿطٚم يًٓؿط ٚ

عبس ا٫َرل ايؿٝكٌ، ايكشاؾ١ ا٫يهذل١ْٝٚ يف ايٛطٔ ايعطبٞ، عُإ، زاض  -59
 ايؿطٚم يًٓؿط ٚايتٛظٜع. 

عبس اؾًٌٝ ابطاِٖٝ ايعٚبعٞ ٚآخطٕٚ، ا٫ختباضات ٚاملكاٜٝؼ ايٓؿػ١ٝ ،داَع١  -60
 . 1981املٛقٌ، 

ًطباع١ ٚايٓؿط، عبس اؿًِٝ محٛز، إع٬ّ نس اٱع٬ّ، برلٚت، زاض اشلازٟ ي -61
2008. 
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عبس ايطمحٔ قُس عٝػٟٛ، ايكٝاؽ ٚايتذطٜب يف عًِ ايٓؿؼ ٚايذلب١ٝ،  -62
 . 1974ايكاٖط٠، زاض ايٓٗه١، 

عبس ايطظام ايسيُٝٞ، ا٫ع٬ّ ٚازاض٠ ا٫ظَات، عُإ، زاض املػرل٠ يًٓؿط  -63
 . 52، م2013ٚايتٛظٜع، 

طق١ُٝ، عُإ، زاض ايجكاؾ١، رر ايكشاؾ١ ا٫يهذل١ْٝٚ ٚايتهًٓٛدٝا ايرررررر -64
2011. 

عبس ايععٜع ايػٝس، خطاب ازاض٠ ا٫ظَات ا١َٝٓ٫، ايكاٖط٠، زاض ايهتب  -65
 .2003يًطباع١، 

عٛاٌَ تهٜٛٓ٘ ٚططم قٝاغ٘، ا٫ضزٕ، زاض  -عبس ايهطِٜ ايسبٝػٞ، ايطأٟ ايعاّ -66
 .2011املػرل٠،

ٝرل ايػٝاغٞ يف تْٛؼ عبس اهلل ممسٚح ايطعٛز، زٚض ؾبهات ايتٛاقٌ يف ايتػ -67
 .2012 َٚكط، عُإ، داَع١ ايؿطم ا٫ٚغط،

عبس احملػٔ ساَس امحس عك١ًٝ، اٱع٬ّ اؾسٜس ٚعكط ايتسؾل اٱخباضٟ،  -68
 .2015املٓكٛض٠، املهتب١ ايعكط١ٜ، 

عسْإ ظٖطإ، ازاض٠ ا٫ظَات ٚايكطاعات ايسٚي١ٝ، عُإ ، زاض ظٖطإ يًٓؿط  -69
 .2014ٚايتٛظٜع ، 

 .2011اّ ابٛ اؿُاّ، ا٫ع٬ّ ٚاجملتُع، عُإ، زاض أغا١َ يًٓؿط، عع -70

ععاّ عًٞ اؾًٜٛٞ، اٱع٬ّ اؾُاٖرلٟ، عُإ،زاض عٝسا٤ يًٓؿط ٚايتٛظٜع،  -71
2015. 

عع٠ عبس ايععٜع عبس اي٬ٙ عجُإ، ا٫ؾهايٝات املٓٗذ١ٝ يبشٛخ اٱع٬ّ  -72
 .2012ا٫يهذلْٚٞ، ايطٜاض، داَع١ املًو غعٛز، 

ععٜع٠ عبسٙ، اٱع٬ّ ايػٝاغٞ ٚايطأٟ ايعاّ، ايكاٖط٠، زاض ايؿذط يًٓؿط  -73
 . 2004ٚايتٛظٜع، 
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عطا اهلل ايطَاسني، زضاغ١ ايطأٟ ايعاّ ٚتهٜٛٓ٘ يف اجملتُع ايعطبٞ، زَؿل، زاض  -74
 . 2003ع٤٬ ايسٜٔ يًٓؿط ٚايتٛظٜع ٚايطباع١، 

ٖا، اغبابٗا ، ايطٜاض، عًٞ بٔ ًٍٖٛ ايطًٜٚٞ، ا٫ظَات، تعطٜؿٗا ، ابعاز -75
 .2011داَع١ ْاٜـ يًعًّٛ ا١َٝٓ٫ 

عًٞ خًٌٝ ؾكط٠، اٱع٬ّ اؾسٜس، عُإ، زاض اغا١َ يًٓؿط ٚايتٛظٜع،  -76
2014. 

عًٞ عٛاز،اٱع٬ّ ٚايطأٟ، برلٚت، بٝػإ يًٓؿط ٚايتٛظٜع ٚاٱع٬ّ،  -77
 .56، م2008

، زاض قباح قازم، عاَط سػٔ ؾٝاض، ايطأٟ ايعاّ ٚسكٛم ا٫ْػإ، بػساز -78
2003. 

عُط عػعٛؽ، ٚضنٛإ غ٬َٔ، ازاض٠ ا٭ظَات ا٫تكاي١ٝ، عٛخ اع١َٝ٬  -79
 .2016داَع١ قطط، –قه١ُ، قػِ اٱع٬ّ 

غطٜب قُس غٝس أمحس، تكُِٝ ٚتٓؿٝص ايبشح اٱدتُاعٞ، ايكاٖط٠، زاض  -80
 . 1981اٱٖطاّ، 

١ْٝٚ ٚاملؿاضن١ ايػٝاغ١ٝ، ايكاٖط٠، ؾاط١ُ ايعٖطا٤ عبس ايؿتاح، املسْٚات ا٫يهذل -81
 . 2012زاض ايعامل ايعطبٞ، 

ؾتشٞ ا٫ٜباضٟ،ا٫ع٬ّ ٚايطأٟ ايعاّ، ايكاٖط٠، زاض املعطؾ١ اؾاَع١ٝ، َٔ زٕٚ  -82
 غ١ٓ تأيٝـ.

املؿّٗٛ، ا٫غتعُا٫ت،  -ؾهٌٝ زيٝٛ، ايتهًٓٛدٝا اؾسٜس٠ يٲع٬ّ ٚاٱتكاٍ -83
 .2010ايتٛظٜع، اٯؾام، عُإ، زاض ايجكاؾ١ يًٓؿط ٚ

ؾٗس بٔ عبس ايطمحٔ ايؿُُٝطٟ، ايذلب١ٝ اٱع١َٝ٬، ايطٜاض، َهتب١ ؾٗس اثٓا٤  -84
 . 2010ايٓؿط، 

ؾٛاظ َٓكٛض اؿهِٝ، غٛغٝٛيٛدٝا ا٫ع٬ّ اؾُاٖرلٟ، عُإ، زاض اغا١َ،  -85
2011. 
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 . 2010ؾٝل ابٛ عٝؿ١، اٱع٬ّ اٱيهذلْٚٞ، عُإ، زاض اغا١َ،  -86

بس اجملٝس، اتكا٫ت ا٫ظ١َ ٚازاض٠ ا٫ظَات، عُإ ، زاض قسضٟ عًٞ ع -87
 .2008اؾاَع١، 

، عُإ، زاض املػرل٠، 2ناٌَ خٛضؾٝس َطاز، َسخٌ إىل ايطأٟ ايعاّ، ط -88
2012. 

 2011ر ا٫تكاٍ اؾُاٖرلٟ ٚا٫ع٬ّ ، عُإ ، زاض املٝػرل٠ ، ررر -89

طبع١ امل٪غػ١ ايجكاؾ١ٝ ايعُاي١ٝ، ؾ١ٓ يف َ٪غػ١ ايجكاؾ١ ايعُاي١ٝ، ايطأٟ ايعاّ، َ -90
199.7 

َادس غامل تطبإ، ا٭،تطْٝت ٚايكشاؾ١ ا٫يهذل١ْٝٚ"ض١ٜ٩ َػتكب١ًٝ"، ايكاٖط٠،  -91
 .2008ايساض املكط١ٜ ايًبٓا١ْٝ، 

ايعًُٝات ،  –املؿاِٖٝ  –َادس عبس املٗسٟ املػاعس٠، ازاض٠ ا٫ظَات، املساخٌ  -92
 .2012عُإ، زاض ايجكاؾ١، 

، زاض فس٫ٟٚ 2اشلاسلٞ، تهًٓٛدٝا ا٫تكاٍ يف اجملتُعات املعاقط٠، طفس  -93
 .2012يًٓؿط ٚايتٛظٜع، 

قػٔ امحس اـهرلٟ، ازاض٠ ا٫ظَات إزاض٠ ا٭ظَات َٓٗر اقتكازٟ ٚازاضٟ  -94
 .1994َتهاٌَ ؿٌ اٱظَات، ايكاٖط٠، َهتب١ َسبٛيٞ ، 

ايطٜاض، غٝٓا٤ يًسضاغات  قُس بٔ غعٛز ايبؿط، ْعطٜات ايتأثرل ا٫ع٬َٞ، -95
 .2004ٚا٫ع٬ّ،

قُس غطٚض اؿطٜطٟ، ازاض٠ ا٫ظَات ايػٝاغ١ٝ ، برلٚت ، زاض اؿاَس،  -96
2010. 

قُس غعٝس ابٛ عاَٛز، ايطأٟ ايعاّ ٚايتشٍٛ ايسميكطاطٞ، ا٫غهٓسض١ٜ، زاض  -97
 .2010ايؿهط اؾاَعٞ، 

ٱٖطاّ يًٓؿط ٚايذلمج١ قُس غٝس ضٜإ، اٱع٬ّ اؾسٜس ايكاٖط٠، َطنع ا -98
 .2012ٚايتٛظٜع، 
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قُس غٝس قُس، ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ َٔ املٓازٟ اىل اٱْذلْٝت، ايكاٖط٠ ، زاض  -99
 .2009ايؿهط ايعطبٞ، 

قُس عبس ايكازض سامت، اٱع٬ّ ٚايسعا١ٜ، ايهتاب ايجاْٞ، ايكاٖط٠ ، َهتب١  -100
 .1972ا٫لًٛ املكط١ٜ، 

ْعطٜات ٚػاضب، ايكاٖط٠، َٔ زٕٚ -٬ّ ٚايسعا١ٜقُس عبس ايكازض، اٱع -101
 زاض ْؿط ٚغ١ٓ ْؿط.

قُس عبس ايٖٛاب سػٔ، زٚض ايكشـ يف ازاض٠ ا٫ظَات ا١َٝٓ٫، ايكاٖط٠،  -102
 .2009ايؿطن١ ايعطب١ٝ املتشس٠ ، 

قُس عكاب، )ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ٚا٫ْتدابات َٔ دٌٝ ايطازٜٛ اىل دٌٝ  -103
 .2010ترلاتٝذ١ٝ، ع ايعاؾط، آشاض، ا٫ْذلْٝت(، ف١ً زضاغات اغ

قُس ؾًشٞ، قٓاع١ ايعكٌ يف عكط ايؿاؾ١، عُإ، ايساض ايع١ًُٝ ايسٚي١ٝ،  -104
2002 . 

، املٓكٛض٠، 2قُس قُس ايبازٟ، َسخٌ اىل زضاغ١ ايطأٟ ايعاّ، ط -105
 .2006َٓؿٛضات داَع١ املٓكٛض٠، 

ظَات، برلٚت، زاض قُس َكطؿ٢ نُاٍ، ايع٬قات ايعا١َ ا٫تكاٍ ٚا٫ -106
 .2012املٌٓٗ ايًبٓاْٞ، 

قُس َٓرل سذاب، ْعطٜات ا٫تكاٍ ،ايكاٖط٠، زاض ايؿذط يًٓؿط ٚايتٛظٜع ،  -107
2010. 

، ايكاٖط٠، عامل ايهتب ،  3رر ْعطٜات ا٫ع٬ّ ٚاػاٖات ايتاثرل، طرررررر -108
2010 . 

ساض ايعامل١ٝ قُٛز سػٔ ازلاعٌٝ، َباز٨ عًِ ا٫تكاٍ ، ايكاٖط٠، اي -109
 .2003يًتٛظٜع، 

قُٛز قًٓسض، ْعطٜات اٱتكاٍ َٔ عكط اؾُاع١ إىل عكط اؾُاٖرل،  -110
 .2016ايهٜٛت، َهتب١ ايؿ٬ح يًٓؿط ٚايتٛظٜع، 
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قٞ ايسٜٔ عبس اؿًِٝ، ا٫تكاٍ باؾُاٖرل ٚايطأٟ ايعاّ، ايكاٖط٠ ، َهتب١  -111
 .1993ا٭لًٛا املكط١ٜ،

ايطأٟ ايعاّ ْٚعطٜات اٱتكاٍ، ايكاٖط٠، زاض اؿاَس  َكطؿ٢ ٜٛغـ نايف، -112
 .2015يًٓؿط ٚايتٛظٜع،

َكعب سػاّ ايسٜٔ قتًْٛٞ، ثٛضات ايؿٝؼ بٛى ، برلٚت، ؾطن١  -113
 .2015املطبٛعات يًتٛظٜع ٚايٓؿط، 

 . 2012َٓاٍ َعاٖط٠ ، ْعطٜات ا٫تكاٍ، عُإ ، زاض املػرل٠ ،  -114

، برلٚت، زاض ايٓٗه١ 2تكاٍ، طَٞ ايعبس اهلل ، ْعطٜات ا٫ -115
 .2010ايعطب١ٝ،

َرلؾت ايططابٝؿٞ، ْعطٜات ا٫تكاٍ، ايكاٖط٠ ، زاض ايٓٗه١ ايعطب١ٝ،   -116
2006. 

َرلؾت ايططابٝؿٞ ٚعبس ايععٜع ايػٝس، ْعطٜات ا٫تكاٍ، ايكاٖط٠، زاض  -117
 .2006 ايٓٗه١،
 .2014عاضف،ْسِٜ َٓكٛضٟ، غٛغٝٛيٛدٝا ا٫ْذلْٝت، برلٚت، َٓتس٣ امل -118

ْعاض َٗٝٛب، ايطأٟ ايعاّ، زَؿل،ا٭نازمي١ٝ ايػٛضٟ، )َٔ زٕٚ غ١ٓ  -119
 تأيٝـ(.

ٖاْٞ ايطنا ٚضاَع عُاض، ايطأٟ ايعاّ ٚاٱع٬ّ ٚايسعا١ٜ، برلٚت، امل٪غػ١  -120
 .1998اؾاَع١ٝ يًسضاغات ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع،

طنع تطٜٛط ا٫زا٤ ٬ٍٖ قُس عبس ايػين، َٗاضات ازاض٠ ا٫ظ١َ، ايكاٖط٠، َ -121
 . 2004ٚايت١ُٝٓ، 

ٖٜٛسا َكطؿ٢ ، ا٫ع٬ّ ٚا٫ظَات املعاقط٠، ايكاٖط٠ ، اشل١٦ٝ املكط١ٜ  -122
 .2009يًهتاب ، 

ٖٝجِ ٖازٟ اشلٝيت، ايطأٟ ايعاّ بني ايتشًٌٝ ٚايتأثرل، ا٫ضزٕ، زاض اغا١َ  -123
 .2012يًٓؿط ٚايتٛظٜع، 
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از ع٢ً ٚغا٥ٌ ا٫ع٬ّ، ايكاٖط٠ ، ٚدسٟ سًُٞ عبس ايعاٖط، ْعط١ٜ ا٫عتُ -124
 .2013ن١ًٝ ايعًّٛ ا٫دتُاع١ٝ، 

ٚغاّ نُاٍ، اٱع٬ّ ا٫يهذلْٚٞ ٚاحملٍُٛ، ايكاٖط٠، زاض ايؿذط يًٓؿط  -125
 .2014ٚايتٛظٜع، 

ٜاؽ خهرل ايبٝاتٞ، اٱتكاٍ ايطقُٞ أَِ قاعس٠ ٚإَِ َٓسٖؿ١، عُإ،  -126
 .2015زاض ايبسا١ٜ ، 

ِٝ، ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ا٫يهذل١ْٝٚ ٚزٚضٖا يف اٱمنا٤ املعطيف،  ٜػط٣ خايس ابطاٖ - 127
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ؾإ زايٝني، زٜبٛ يسب ٚآخطٕٚ، َٓاٖر ايبشح ايعًُٞ يف اايذلبٝٛ ٚعًِ ايٓؿؼ  -5
 .1977ايذلبٟٛ، ت: قُس ْبٌٝ، ايكاٖط٠ ، َهتب١ ا٭لًٛ َكط١ٜ، 

ملتعسز٠، ت:ؾ٪از ؾاٖني، ؾطاْػٛ يػًٞ، ْٝك٫ٛ َاناضٜع، ٚغا٥ط اٱتكاٍ ا -5
 .2001برلٚت، عٜٛسات يًٓؿط ٚايطباع١ ، 

، تطمج١: نُاٍ 3ًَؿني زٜؿًٛض ٚغاْسضا ضٚنٝتـ، ْعطٜات ٚغا٥ٌ ا٫ع٬ّ، ط -6
 .1999عبس ايط٩ف، ايكاٖط٠، ايساض ايسٚي١ٝ يًٓؿط ٚايتٛظٜع، 

 َٝؿٌٝ ٖاْٝع ٚيٝٓسا َانذٓٝت، ا٫تكاٍ ٚا٫تكاٍ ا٫زاضٟ، ت:غاَط دًعٛط، -7
 .2000زَؿل، زاض ايطنا يًٓؿط، 

ت: ٖاؾِ قاحل، برلٚت، زاض غٛنػتاف يٛبٔ، غٝهٛيٛد١ٝ اؾُاٖرل،  -8
 .12.م1997،ايػاقٞ

 ضابعًا: املكازض اإلدٓب١ٝ:

1. Aleen H.Center and Patrick Jackson public relations 

practices, fourth edition, New Jersey Hall, 1990. 

2. Benjamin Ka Lun, Electronic news, originally published 

online, October 2015. 

3. Bernard Cohen, Press and Foreign Policy, Princeton 

University Press, New Jersey, 1970. 

4. Chei Sian Lee, New Media and Society, originally published 

online, 25 September 2011. 

ــــ .5  New Media and Society,originally published online, 15 

marchr 2015. 

6. Hinkle, D, Wiersma, S. applied statistic for the behavioral 

science, Rond Mc, nally, Chicago, 1981, P175.)2- 

7. J.Wenner. Communication Theories Origins, new York: 

Hosting House Publishers, 1982. 

8. John V. Pavlik, media in the digital age, New York, Columbia 

university press, 2008 

9. Katz A and Lazrasfeld, P. F.1995 personal influence: the part 

played by people in the flow of mass communication 



 
 

495 
 

 ووسائم متجذدة –اعتمادية  متصاعذة  -اإلعالم انجذيذ 

10. M.Defluer and S.Ball-Rokeach,Theories of mass 

communication (3rd ed) New York, David, McKay, company, 

Inc,1975,. 

11. Neuhold H, Principles and Impliccatications of Crisis 

Management Lessons from the Past Risk Management Magazine, 

1976,. 

12. Paul Levinson, new new media, second edition, New Yurok, 

Fordham university, 2012. 

13. Preston, Paschal, Technology Information and Social 

Change, London, sage, 2001,  

14. Show & E.Martin, The Function of mass media agenda 

setting, journalism Quarterly, Vol,69, No.4, 1992, PP 902-920. 

15. Stanley, C, j, Hopkins, K.D, K, Educational and Psychological 

measurement and evalution, N. J, Prentice – Hill, 1970. 

16. ZixueTao Sun, Media dependencies in a changing media 

environment the case of the 2003 SARS epidemic, new media 

Society 2007, Vol,9 no. 6. 

 خاَػًا: ايطغا٥ٌ ٚاألطاضٜح: 

 ايطغا٥ٌ ٚا٭طاضٜح ايعطب١ٝ. 
جملٝس، إعتُاز ايؿباب املكطٟ ع٢ً َهاَني ًَؿات ايؿسٜٛ ازلا٤ َػعس عبس ا -1

ع٢ً ا٭ْذلْت يف َتابع١ ا٭سساخ احمل١ًٝ، ضغاي١ َادػترل غرل َٓؿٛض٠، داَع١ سًٛإ، 
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غايب ايسعُٞ، سؿسْا ع٢ً قؿشات ايؿٝػبٛى، دطٜس٠ ب٬زٟ اي١َٝٛٝ، ع،  -4
 . 2015، سعٜطإ، 7991
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